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PRESBITER
„ÚJ VILÁGOSSÁG JELENÉK... ÚJONNAN NÉKÜNK ADATÉK”

Németh Lászlóról
(10. oldal)

Család, nemzet
(7. oldal)

Találkozó
a jászol mellett

Messze vagyunk
s talán magunk vagyunk,
de most találkozót adunk,
és a jászolnál mind-mind ott leszünk.
A Királynak tisztességet teszünk,
a Királynak¸ aki lejött közénk,
s nem volt hová fejét lehajtsa.
Mi, boldog népe,
odatérdepelünk elébe,
s meghallgatjuk, mi a parancsa:
Örömhírt vinni szerteszét!
Világosságot, mert nagy a sötét!
Elhirdetni, hogy Ô itt van jelen!
Futni a fénnyel át az éjjelen!
Ôrizni reggelig!

Szívünk a szent örömmel megtelik.
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett,
feledtet minden fájó veszteséget,
minden keserû könnyet letörül.
Karácsonyi béke ölel körül.

Gyôzve a távolságon, téren,
boldog betlehemi találkozóra
várlak, testvérem!

Túrmezei Erzsébet

Kálvin János karácsonyra ezt a megneve-
zést alkalmazta: az Úr születésnapja. Ô
az ajándékok Ajándékának tekintette az
Úr Jézust. És mi? Tanulságos lehet refor-
mátorunk gondolatait ünneplésünkbe be-
vonni.

Kálvin János életében – mint minden hívô
ember életében – voltak „karácsonyi” ünne-
pek és voltak „hétköznapi karácsonyok”. Az
idézôjel arra utal, hogy ô nem használta a
karácsony szót, s másképp volt neki ünnep az
ünnep, mint ne-
künk. Az elsôben
Jézus Krisztus
megszületését, a
testet öltés csodá-
ját ünnepelte
Genfben. Hétköz-
napi karácsonyok
pedig akkor voltak
életében, amikor
valamilyen külö-
nös ajándékot ka-
pott az Úrtól, il-
letve adott tovább
másoknak. A „karácsony” szó helyett Kál-
vin az „Úr születésnapja” kifejezést hasz-
nálta. És hogyan ünnepelt?

1551. január 2-án levelet írt Bernbe Hal-
ler lelkésznek, s tudatja vele: „Mielôtt Genf-
be érkeztem, itt nem volt más ünnep, csak az
Úr napja... Egyáltalán nem bánkódtam emi-
att”. Igen, ez a jellemzôen kálvini magatar-
tás. Leveleiben nem a „karácsony”, nem is a
„szent karácsony” kifejezés szerepel. A len-
gyel királyhoz, August Zsigmondhoz ír a

lengyel protestánsok érdekében. Ezt a leve-
lét így datálja: „az Úr születésnapja elôtt egy
nappal”, tehát 1555. december 24-én írta. S
mivel Isten ennek az Úrnak, Jézusnak a leg-
magasabb uralmat helyezte vállaira, kíván-
ja, hogy a lengyel király udvarában is otthon-
ra találjon a Megváltó. Nagy és kegyes do-
lognak tartja, hogy „a lengyel nemesség ma
többségében örömmel kész arra, hogy a ke-
resztyén hitnek alávesse magát”.

Volt olyan esztendô reformátorunk életé-
ben, 1559, amikor valójában két „hétközna-

pi karácsonyt” is
adott ajándékba.
Mert ezt tekintette
az ünnep lényegé-
nek: valamit to-
vábbadni mások
javára, mint aho-
gyan Isten is adta
az Ô szent Fiát az
egész emberi nem
javára. Ez évben
létrehívta Kálvin
a felnôttképzés in-
tézményét, a gen-

fi akadémiát. Céljaként ezt határozta meg:
legyen „az igazi kegyességre nevelés he-
lye”, meg „az életre nevelés iskolája”.

Reformátorunkról közismert volt, hogy
ellenezte az Úr születésnapjának szertelen,
éppen ezért méltatlan ünneplését. Ez ugyan-
is sok olyan dologhoz vezethetett, ami tény-
leg méltatlan lett volna: az ivászat, a partik
és egyéb erkölcstelenségek. Vagy az, hogy e
szentséges születésnap hosszabb megün-
neplése magával hozhatott sok pogány val-

„Krisztussal méltán és méltón szép az ünnep”
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lásos ötletet és gyakorlatot, aminek semmi
köze nincs a Bibliához. Fontos érve volt: a
szertelen ünneplés elveszi az Úr napjának, a
vasárnapnak a szentségét. Márpedig a va-
sárnapot Isten szerezte ünnepül számunkra,
s ennek kell is maradnia az igazi ünnepnek,
ami a Feltámadott Úr Jézusra emlékeztet.
Olyan érv is fellelhetô Kálvinnál, ami ma
igencsak idôszerû. Karácsony kifejezetten
keresztyénellenes is lehet, önmaga lényege
ellen fordítható: a kereskedelem nyereségét,
a tömeghangulat felszínességét, a karácso-
nyi partik eszem-iszomját szolgálhatja, s ez
pogány bálványozás Kálvin szerint.

Az Úr születésnapján mondott egyik pré-
dikációjában a tôle megszokott kérdésre ke-
resi a választ: mi a lelki haszna az Úr szüle-
tésének, testet öltésének? Lukács 2,1-14
alapján kereste és találta meg a választ.
Idézzük fel mélyenszántó gondolatait!
„Ahányszor csak a mi Urunk Jézus Krisztus
után vágyódunk, és mindennemû nyomorú-
ságunkban vigasztalódást és védelmet kere-
sünk, akkor Urunk születésénél kell kezde-
nünk... Azt is fel kell ismernünk, hogy szü-
letésétôl fogva Urunk Jézus Krisztus mi
mindent vállalt magára, hogy mi, akik Ôt
keressük, ne járjunk keresése közben hosszú
tévutakat. Meg kell tanulnunk kicsivé válni,
hogy felfogadjon minket, hiszen a Fej és a
tagok között hasonlóságnak kell fennállnia.
Nem kell közben értékeinket lealacsonyíta-
ni, hanem csak annyit kell felismernünk,
hogy milyenek is vagyunk valójában, és ma-
gunkat igazi alázattal odavinni Urunkhoz,
Jézus Krisztushoz. Akkor Ô elismer minket
a magáénak és megerôsít... Meg kell tanul-
nunk, hogyan jutunk a mi Urunk Jézus
Krisztushoz... A legmagasabb bölcsességre
akkor jutunk el, ha mi az egyszerû pászto-
roktól tanulunk. Mert ugyan mire mennénk,
ha a világ minden bölcsességét a fejünkben
hordoznánk, de hiányozna belôlünk az az
élet, amiben minden bölcsesség és gazdag-
ság rejlik... Tehát azokat kövessük, akik a mi
Urunk Jézus Krisztushoz mennek. Isten ezt
a tisztességet nem a világ nagyjainak juttat-
ta, nem a gazdagoknak, nem a kiválóknak,
hanem az egyszerû pásztoroknak. Bolondos
téveszménket le kell vetkôznünk, mintha Is-
ten csodálatos titkait a mi beképzelt fogal-
mainkkal meg tudnánk ragadni. Egészen
egyszerûen imádni kell megtanulni Ôt és
ezeket a titkokat. Ehhez pedig az egyszerû
pásztorok hitére van szükségünk... A Szent-
lélek vezetésével tudunk igazán a mi Urunk
Jézus Krisztus elé járulni. Az az üzenet, amit
itt az angyalok hirdetnek, számunkra égô
fáklyaként mutatja az utat, mert a hit kell a
vezetônk legyen, és tudnunk kell, hogy mie-
lôtt Isten bennünk van, azelôtt Istennek ve-

lünk kell lennie... Egészen bizonyosak lehe-
tünk abban, hogy Istennel békességben élhe-
tünk. Kérni szeretnénk Ôt, hogy ezt Szent-
lelke által éreztesse is velünk... Ekkor az
sem okozhat fájdalmat, ha minden oldalról
csak lenézés vagy terhek vennének körül, ha
minden kárt és szennyet ránk zúdítanának
az emberek. Ha Jézus Krisztus velünk van,
ha megáldja próbatételeinket, akkor az em-
berek ebbôl megjegyzik, hogy mi mind-
összesen egyet akarunk: még ilyen helyze-
tekben is Istent dicsôíteni. Ha pedig a világ
fiai elkárhozásuk közepette csak triumfálni,
fölényeskedni tudnak, ha csak abban lelik
örömüket, hogy Isten ellen fordulnak, a mi
örömünk akkor is megmarad. Ennek lénye-
ge abban van, hogy minden félelem és meg-
aláztatás közepette Ôt szolgáljuk és az enge-
delmességben egészen Neki szenteljük ma-
gunkat. Ez az igazi haszon, amit ebbôl a tör-
ténetbôl magunkkal vihetünk”.

Genfi reformátorunk életének és teológiá-
jának tengelye az élô Krisztus (solus Chris-
tus) és a Róla szóló bizonyságtétel volt. Ô
az a világosság, aki minden sötétséget el-
oszlat. Krisztus volt és maradt szemében a
kulcs az igazi és helyes istenismerethez, ön-
ismerethez, emberismerethez. „Isten megje-
lent testben, sôt manifesztálódott a testben”
– ez gyakran használt megfogalmazása volt.
Krisztus a Közvetítô, a híd, aki a szakadé-
kot, ami minket elválaszt Istentôl, és ember-
társainktól, sôt igazi, megváltott önmagunk-
tól, áthidalta, s ennél fogva nekünk iránymu-
tatást, kapcsolatot, igazi közösséget ajándé-
koz. Krisztus neki az ajándékok Ajándéka
volt és maradt. A mindent pótló, kipótló
kincs, Akit viszont senki és semmi sem pó-
tolhat. Ezért vallotta: „Az a teljes bölcses-
ség, amit az emberek megérthetnek és meg-
tanulhatnak ebben az életben, Krisztusban
rejtôzik. Még ha bolondok vagyunk is ma-
gunkban – Ô Isten elôtt a mi bölcsességünk.
Ha bûnösök vagyunk önmagunkban – Ô a
mi igazságunk. Ha tisztátalanok vagyunk
önmagunkban – Ô a mi megszentelôdésünk
és gyógyulásunk. Még ha magunkon visel-
jük is a halandó testet – Ô a mi életünk”.

Legyen Ô 2011-ben is mind többünknek
házunkban, egyházunkban, kárpát-medencei
édes hazánkban az ajándékok Ajándéka!
Hiszen egy áraiban elszabadult, az értékeket
feje tetejére állító, sokszor üresen csillogó,
hazug szavakkal megvezetô világban egye-
dül Ô az állandóság, az igazi mélység, a
csillogáson átvezetô, hazugságokat átlátta-
tó, megbízható érték. Vele méltán és méltón
szép az ünnep!

Az idézeteket fordította, írta
Dr. Békefy Lajos

Kálvin karácsonyi üzenete Lopott karácsonyi öröm?
A karácsony ünnepe eszünkbe juttatja, hogy
magával az ünnepléssel is beleeshetünk a
lopásnak a bûnébe. Lopott karácsonyi örö-
münk lehet, amint bizonyos, hogy sok em-
bernek csak ilyenben van része. Ahogy gyer-
mekkorunkban nem egyszer úgy élveztük a
vásári cirkusz elôadásának az örömeit, hogy
észrevétlenül odaosontunk a sátorhoz, és a
ponyva résein át kandikáltunk be, amíg raj-
ta nem kaptak és el nem zavartak onnan ben-
nünket, úgy szerez magának karácsonykor
ünnepi örömet sok ember is: ellesik mások-
nak az örömét. Úgy is mondhatnánk: élôs-
ködve ünnepel. Számára nem élô valóság és
személyes bizonyosság a Megváltó megszü-
letése. Ôneki magának nincs karácsonyi hi-
te. Talán szeretné, bárcsak volna, és irigyli
azokat, akiknek van. Odahúzódik hát a köze-
lükbe, és velük együtt ünnepel. Örvendezé-
sük gazdag asztaláról hadd hulljon le az ô
számára is néhány morzsa. Hadd ragadjon
át rá is néhány órára az a boldog érzés, mint-
ha igaz volna az, hogy: „Úgy szerette Isten
a világot, hogy az Ô egyszülött Fiát adta”.
Olyanok ezek a mi szánandó testvéreink,
mint a szegény gyermekek, akik legalább a
kirakat üvege mögött akarják élvezni a szép
karácsonyi ajándékokat, ha már nekik nem
jut részük azokban.

Pedig milyen értelmetlen dolog az ilyen
lopott ünneplés! Értelmetlen dolog azért,
mert felesleges. Mindenkinek jó lelkiisme-
rettel meglehetne a saját karácsonyi öröme
bôségesen! Hiszen itt nem érvényesek az
„enyém-tied-övé” szabályai, amelyek szerint
a földi értékeken úgy kell osztoznunk, hogy
sokszor az egyik ember elesik valamitôl
azért, mert az a másiknak jut osztályrészéül.
Itt az egyik embernek tulajdonjoga nem zár-
ja ki, még csak nem is korlátozza a másikét.
Az Istennek karácsonyi ajándéka és annak
minden öröme a maga egészében lehet egy-
szerre mindnyájunké. A karácsony külsô
megünnepléséhez használunk olyan evilági
kellékeket is, amelyekbôl nem jut minden-
kinek. Ezért megtörténhetett a minap is itt a
közelben, hogy a karácsonyfavásárra ki kel-
lett vonulniuk a rendôröknek és a mentôk-
nek, mert az emberek szentkarácsony na-
gyobb dicsôségére csúnyán összeverekedtek
azon, hogy a kevés karácsonyfából ki vihes-
sen haza az otthonába. De mi köze van ennek
a karácsonyi öröm lényegéhez? Azon nem
kell embereknek hajbakapniuk!

Lehet az enyém is, minden más tulajdo-
nomnál biztosabb, örök tulajdonom. Felém
is hangzik az Isten üzenete, amelyet az an-
gyal hirdetett: „Hirdetek néktek nagy örö-
met”. Tudhatom, hogy „nékem született
Megtartó”...

Dr. Victor János igehirdetése, 1943
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Ki, miért jön?

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és
pusztítson; én azért jöttem, hogy életük le-
gyen, sôt bôségben éljenek (Jn. 10,10).

János apostol Jézus Krisztusnak az „én va-
gyok” kezdetû kijelentéseit lejegyezte: Ô az
élet kenyere (6,35), a világ világossága (8,
12), az ajtó (10,9), a jó pásztor (10,11), a
feltámadás és az élet (11,25), az út, az igaz-
ság és az élet (14,6), az igazi szôlôtô (15,1),
és ehhez még a mennyei jelenéseirôl szóló
könyvében hozzátette, hogy Jézus az Alfa
és az Ómega, a kezdet és a vég (Jel 21,6).

A 10. részben, amikor a juhok ajtaja, illet-
ve a jó pásztorként mutatkozik be, akkor a
korabeli hallgatóság számára egy jól ismert
képet használ. Az akol egy kôkerítéssel öve-
zett, de fedél nélküli terület volt. Ide terelték
be a juhokat éjszakára, hogy ott védelmet
találjanak. Az akol ajtaját becsukták, és az
ajtóôr idegent nem engedett be. Mondják,
hogy ha az ajtó csak egy nyílás volt a kôke-
rítésen ajtószárny nélkül, akkor a pásztor a
bejáratba feküdt le keresztbe, így csak rajta
keresztül lehetett volna ki- és bejárni. Így a
pásztor volt maga az ajtó. Egy valóságos
életképben láthatjuk Lukács evangéliumában
az akol, a pásztor(ok) és a nyáj együttesét
azon az éjszakán, amikor Jézus a földre ér-
kezett: „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken
a szabad ég alatt, és ôrködtek éjszaka a nyá-
juk mellett” (Lk 2,8).

Szinte felesleges is feloldani a képet: Jé-
zus a jó pásztor, és akik Ôt követik, akik is-
merik a hangját, azok képezik a nyájat. A
nyájhoz – a nyájba – az egyetlen legális út
Jézus Krisztuson át vezet:

Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétôl
fogva a világ végezetéig az egész emberi
nemzetségbôl Szentlelke és Igéje által ma-
gának az igaz hitben megegyezô, örökéletre
elválasztott sereget gyûjt, azt oltalmazza és
megtartja; és hiszem, hogy ennek a seregnek
én is élô tagja vagyok, és mindörökké az
maradok (Heidelbergi Káté 54.).

Aki nem az ajtón át jön
Figyelemre méltó, hogy Jézus elôször azok-
ról beszél, akik nem az ajtón át érkeznek.
Az ajtóôr idegent nem enged be az ajtón, de
a karám nem erôdítmény, a természetes kö-
vekbôl összerakott kôsáncon át lehet mász-
ni. A pásztor a nyájával együtt tölti az éjsza-

kát is. Ôrzi a nyájat éjjel-nappal. Ha valaki
a kôfalon át érkezik, az az éber pásztorral ta-
lálja szembe magát. Jézus egyértelmûen ki-
jelenti, hogy aki nem az ajtón át érkezik, az
tolvaj. A tolvaj pedig csak azért jön, hogy
lopjon, öljön és pusztítson, hiszen az éjsza-
kai nyugalom idején legfeljebb a menedéket
keresô kér még bebocsátást, de ô az ajtónál
próbálkozik, nem a kôfalon.

Idôzzünk el még a tolvaj gondolatánál!

A bûn gyökere a lopás
A bûn lényegét többféleképpen fogalmazza
meg a Biblia. Az ószövetségi gondolkozás
leginkább a törvényszegéssel azonosította
(5Móz 30,2-4). Jakab apostol azt mondja,
hogy „aki tudna jót tenni, de nem teszi: bû-
ne az annak” (Jak 4,17). Jézus egy helyen a
bûnt avval azonosítja, hogy nem hisznek
Ôbenne (Ján 16,9).

Itt, a juhok ajtaja kijelentés kapcsán Jézus
a bûn közös gyökerére mutat rá. Aki nem Jé-
zushoz igazítja életét, aki nem a pásztort kö-
veti, sôt a pásztort megkerülve igyekszik a
nyájat megközelíteni, az mind tolvaj! A tol-
vajt pedig az jellemzi, hogy a más tulajdo-
nát veszi el, s ha máskép nem megy, akkor
akár öl vagy pusztít is a szerzés érdekében.

Végiggondoltam ebbôl a szempontból a tíz
Igét – a tízparancsolatot (1Móz 20), és szin-
te a VIII. parancsolatban lehetne összefog-
lalni az egészet: Ne lopj!

Aki az elsô három Igét figyelmen kívül
hagyja életében – s minden világi törvényal-
kotás ezt teszi –, az Isten dicsôségét lopja
meg. Aki a szombatot nem szenteli meg, sôt
esetleg mást is munkavégzésre bátorít, az
elvesz az Istennek szentelt idôbôl, meglopja
magát, és azokat, akikkel a nyugalom napján
együtt élhetnék meg az Úrral való közössé-
get. Aki apját és anyját meglopja avval, hogy
elveszi a nekik járó tiszteletet, az nem csak
szüleit szegényíti meg, de leszármazottait
is, hiszen ôk nem maradhatnak hosszú ideig
azon a földön, amit az Úr adott lakhelyül
nekik. A gyilkosság a felebarátot a földi éle-
tének hátralevô részétôl fosztja meg, kör-
nyezetét pedig az áldozat személyétôl. A pa-
ráznaság olyan tiltott gyümölcsök megszer-
zésére irányul, mellyel egymást lopják meg
a résztvevô felek (miközben azt hiszik, hogy
megajándékozzák egymást). A hamis tanú-
zás a bírót, a vádlottat és a hallgatóságot

egyaránt meglopja, elveszi tôlük az igazság
megismerésének a lehetôségét. S ha kiderül
a hamis tanúzás, akkor pedig a közösség bi-
zalmát lopja meg a hamisan tanúzó. Végül,
a kívánság a lopás elôszobája. „A kívánság
megfoganván, bûnt szül; a bûn pedig teljes-
ségre jutván, halált nemz” (Jak 1,15).

A legfôbb tolvaj, a Sátán minden tevé-
kenysége is folyamatos lopás, ölés, pusztí-
tás. „Embergyilkos volt kezdettôl fogva, és
nem állt meg az igazságban, mert nincs ben-
ne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a
magáéból szól, mert hazug, és a hazugság
atyja” (Ján. 8,44). Ô is eleve Isten dicsôsé-
gét lopta meg, amikor fellázadt ellene, aztán
elvette az embertôl a Teremtôvel való szemé-
lyes kapcsolatot, majd Istentôl kapott élette-
rét, az Édent is, elvette a békességet, a mun-
ka örömét, s eredményezett torzsalkodást,
testvérgyilkosságot, bábeli nyelvzavart,
özönvizet, háborúkat.

Láthatjuk, hogy nagyon is okkal beszél
Jézus elôször a tolvajról, mint a bûntôl meg-
romlott emberiség közös jellemzôjérôl, hogy
utána, ebben a sötét háttérben még fényeseb-
ben ragyogjon az ellentét: az egyedül bûnte-
len és tiszta Egyszülött Fiú, Jézus Krisztus
személye és irántunk hozott áldozata.

Aki tulajdon Fiát odaadta
Jézus Krisztus nem pusztán jobb, mint a
többi ember, nem pusztán nagyobb próféta,
mint a többi. Nem. Jézus Krisztus a tökéle-
tes ellentéte mindannak, amit a bûntôl meg-
romlott embervilág tenni képes. Egy olyan
világban, ahol mindenkinek csak arra van
képessége, hogy elvegyen – ha másból nem
is, de az Isten által teremtett földi javakból
–, ott csak az engedheti meg magának, hogy
bôkezûen, szinte tékozlóan csak adjon, akié
minden hatalom mennyen és földön. Akinek
a tulajdona a világmindenség.

Ebbôl a felfoghatatlan mennyei gazdag-
ságból jött közénk Jézus azon az elsô kará-
csonyon, amikor a pásztorok a nyájuk mel-
lett, a szabad ég alatt ôrizték a nyájat, és
egyszer csak nagy fényesség ragyogta körül
ôket. Angyali hangot is hallottak: „Ne félje-
tek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítô
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a
Dávid városában”.

Üdvözítô, akit az Atya adott, hogy „aki
hisz Ôbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen”, és aki maga is tökéletesen azonosult
küldetésével. Ezért hirdeti meg így emberré
születésének célját, hogy én azért jöttem,
hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek.

Ilyen, Krisztus gazdagságával bôvölködô
boldog karácsonyt kívánok minden Kedves
Presbiter Társamnak!

Dr. Viczián Miklós
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A Magyar Presbiterbôl, vagyis az 1926-ban
megalakult Országos Református Presbiteri
Szövetség lapjának elsô számából idézzük a
Beköszöntôt, ezzel is megemlékezve lapelô-
dünk 1929 decemberében megjelenô elsô
számáról, és mostani lapunk húsz éves fenn-
állásáról.

„Húszezer presbiter veszi kezébe ezt a la-
pot az adventi hetekben. A legelsô alkalom,
amikor a református egyház mind a húszezer
tisztének egyszerre érkezik meg a mozgósí-
tási parancs. Igen nagy ügy az, amelyért a
Magyar Presbiter, a református egyház ve-
zetôinek lapja megindul, s igen nagy a baj,
amely szólásra készteti. Az ügy, amelyért
felszólal, minden emberi ügynél nagyobb,
mert Isten ügye, hogy: szenteltessék meg az
Ô neve, jöjjön el az Ô országa, legyen meg
az Ô akarata. Kibontott zászlónknak ez a
felirata. A baj is nagy! A református egyhá-
zunknak nincsen elég presbitere. Hogyan?!
Nem elég a húszezer presbiter? Lehet még
választani, ha kell, akár tízezret. Telik a hívek
számából! A baj azonban ott van, hogy sok
ez a húszezer is – presbiternek, s minél töb-
bet választanánk, annál nagyobb lenne a baj.
Nem a létszám kevés, hiszen minden gyüle-
kezetre országos átlagban esik 18 presbiter,
s minden presbiter felügyelete alá országos
átlagban esne nyolcvan lélek. De a húszezer
presbiterbôl hány járatos a Szent Írásban,
hánynak van a presbiteri gyûléseken kívül
körülhatárolt munkaköre a gyülekezetben,
hánynak lehet mondani: kelj fel, s látogasd
meg a beteg atyádfiát a házánál; kelj fel, s
kérdezd meg, miért nem járnak a templom-
ba az alvégrôl; kelj fel, és tudakozd meg,
hogy az árván maradt öt gyermek, akiket
anyjuk temetésén úgy elsiratott a falu, nem
halnak-e éhen; kelj fel, és intsd meg atyád-
fiát, miért nincsenek kihirdetve a fiatalok a
református templomban, miért nem jelent-
keztek konfirmációra fiai, fedd meg, miért
káromolta az Istent és rágalmazta meg atya-

fiát; kelj fel, és békéltetô szavaddal csende-
sítsd a perlekedô házasokat, hitvalló szavad-
dal gyôzd meg a kételkedôt, s bátor szavad-
dal riaszd el hited káromlóját.

A presbiternek ma szavazatja van a gyûlé-
seken, de dolga és munkaköre nincs kijelöl-
ve az egyházban. Már pedig, ahol szavazat
van, de munkakör nincs, ott a tanácsban a
bölcsesség nem a számarány szerint nô, ha-
nem a számarány szerint fogy.

Olyan presbiterekbôl, akiknek szavazásnál
egyéb feladatuk nincsen a presbitériumban,
húszezer nagyon sok. Itt nem létszámeme-
léssel, inkább létszámcsökkenéssel lehetne
segíteni a bajon. Az Isten emberének, Gede-
onnak harmincezer ember sok volt a gyôze-
lem kivívására (Bírák Könyve 7. rész.), s
csak háromszázat tartott meg, s megnyerte a
háromszázzal a csatát, amelyet harmincezer-
rel nem indíthatott meg. A református egy-
házban egy ilyen visszafelé sorozással kell
kezdeni Isten ügyéért a harcot.

Elsô üzenetünk: kevés presbitert, de igazi
presbitert. A Magyar Presbiter ezt az alapel-
vet képviseli mindaddig, míg a presbiter név
igazi jelentôségére nem emelkedik egyhá-
zunkban.

Nem azt jelenti ez az alapelv, hogy most
már szállítsuk le a presbiterek létszámát.
Húszezer presbiterre mind egy szálig szük-
ség van, csak az a kérdés, hogy ez a húszezer
ember ebben a mostani nemzedékben már,
vagy a következôben, vagy csak a harmadik
nemzedékben válik igazi presbiterré. Ha a
mai nemzedék magával meg van elégedve,
akkor ezen a nemzedéken már nem lehet se-
gíteni. Meg fogunk halni, mint epigon és
korcs fiak, akikkel Isten nem kezdett nagy
dolgokat, mert nem bízott bennük. De ha ez
a mai nemzedék reáébred, hogy a nemzet
belsô sebeinek vérzése csak az egyházon ke-
resztül gyógyítható, ha úgy a lelkész, mint a
tanító presbiter, úgy a gondnok, mint az elöl-
járó presbiter meg tudja tenni azt a vallo-

mást: »eddig nem voltam jó presbitere egy-
házamnak, nem érdemeltem meg ezt a nevet,
de tovább ez így nem mehet«, ettôl az ôszin-
te bûnbánattól és vallomástól megfordul az
egyházunk helyzete.

Én nem hízelgek néked tiszántúli magya-
rom, nem kedvezek néked, dunántúli vérem,
nem áltatlak Duna-Tisza-közi vagy hegyal-
jai testvérem. Az Isten népe nagyon megfo-
gyatkozott ebben az országban. Falun, váro-
son bomlik az erkölcs, férgesek a családok,
süketek a fülek, elégedetlenek és lázongók a
lelkek. Krisztus magyar eklézsiáinak szívét
csonka hazán belül bú emészti, csonka ha-
zán kívül tollát, lelkét fosztja az idegen ura-
lom. S éppen most, mikor egyházunk kútjai
apadoznak, most nyitja fel az Isten az ôrál-
lóknak szemeit, a szûk esztendôkben az Isten
által elôre elkészített erôforrásokra, a tarta-
lékerôkre, és mondja: találjátok meg presbi-
tereitek szívéhez a kulcsot, nyissátok meg a
lelkét, és olyan jövôt adok köztetek levô
egyházamnak, amilyent álmodni sem meré-
szeltetek.

Lefektetjük a Magyar Presbiter s az Or-
szágos Presbiteri Szövetség programjának
nagy alapelvét: gyülekezetet nevelô presbi-
tereket, és presbitereket nevelô gyülekezete-
ket akarunk. Ezért indul, s ebben segít, eddig
van létjogosultsága a Presbiteri Szövetség-
nek, de létjogosultsága sorsdöntô. Szavunkat
mindenki jól megértse. Presbitereket nem ez
a lap, presbitereket csak a gyülekezet tud
magának nevelni, és senki más. A presbitéri-
um gyökere a Krisztus gyülekezetében van,
s nem a Presbiteri Szövetségben, de a Pres-
biteri Szövetség megmutatja a magyar pres-
biter eszményét, látókörét a falu tornyán túl
országossá szélesíti, s elszakíthatatlan egy-
ségbe fonja közös eszményeivel a sokszor
magára hagyott presbitériumokat. A tölgy
olyan magasra emeli koronáját, amilyen
mélyre ereszti gyökereit. Nôni felfelé csak
úgy lehet, ha elmélyülünk. Amilyen ideáljai
vannak az egyházról a híveknek, olyanok
lesznek mindig a presbitériumai.

Most nem tudunk többet, mint ami a behí-
vó parancsban áll. Ha engedelmeskedünk,
Isten még életünkben kiadhatja a második
parancsot. Reánk az tartozik, hogy az elsô
lépést megtegyük, mert a második lépést az
elsô után lehet csak megtenni.”

Dr. Kis Domokos Dániel

Közlemény
Örömmel és Isten iránti hálával tájékoztatjuk tisztelt olvasónkat/kedves testvérünket, hogy Szövetségünk eddigi, www.presbi-
ter.hu honlapja mellett októbertôl új honlapot is mûködtet, www.presbiterkepzes.hu címmel. Az új honlapról szabadon letölt-
hetôk – többek között – azon bibliaismereti, kátéismereti, egyháztörténeti és -ismereti, valamint gyülekezetépítési elôadások,
melyek az elmúlt években hangzottak el kisköri, ill. egyházmegyei presbiterképzési alkalmakon, s melyek jelentôs része a Pres-
biteri Arany Füzetek köteteiben is megjelent. Szövetségünk Elnöksége ezúton is köszönetét fejezi ki dr. Judák Endre presbi-
terképzési titkárnak az újonnan indult honlap létrehozásában végzett szolgálatáért.
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Hiszi-e még valaki, hogy ki van rekesztve a
mennyországból, tudván, hogy vámszedôk
és utcanôk követték Isten Fiát?

Augustinus: A keresztyén küzdelem XI/12

Elsô látásra talán úgy tûnik, hogy a keresz-
tyén etikának mond ellent, valójában
azonban az Isten fölülmúlhatat-
lan szabadsága és lehetôsége
jelenik meg szemünk elôtt.
Mi következik a föntiek-
bôl? Az, hogy a kegyelem
spektruma sokkal széle-
sebb és mélységesebb,
mint a mindent fölkínáló
sátáni bûn-skála összes-
sége. Isten elôtt nincs
akadály, nincs olyan bûn-
lajstrom, amelyet ne tudna
semmissé tenni. Micsoda
evangéliumi térerô van a fön-
ti mottóban! Micsoda mennyei
kitárulkozás! Befogadó készség és
képesség. Ennek pedig minimum két
üzenete van. Elôször: nem lehetek olyan

bûnös állapotban, amelybôl ne vezetne út
Istenhez. Másodszor: ez igaz a másik em-
berre is. Nekem mindenekelôtt azt mondja,

hogy minden bûnöm ellenére nem
vagyok kizárva az üdvösségbôl,

sôt, nem is eshetek ki. A kaput
nem az elkövetés, hanem a

megbánás hiánya zárja be.
Vagyis nem az, amit elkö-
vetek, hanem amit nem
teszek meg, amivel adós
vagyok. A vámszedôk és
az utcanôk nyilván sok
olyan dolgot követtek el,
amelyek kimerítették a

bûn kategóriáját, de mégis
volt számukra megoldás. S

mi volt ez? Isten megszólító
és elhívó kegyelme. És ez az én

életemre is az egyetlen garancia.
Bûnös létemre is követhetem Jézust, az

Isten Fiát. Mert aki nevemen hív, az ismer.

Ismer, és mégis megszólít. Lehet bármilyen
az elôéletem, ebbôl még nem következik,
hogy kirekesztett vagyok. Mert ha hív, és
bûnbánatot tartok, akkor követôjévé válok.
Mert a követés elsô megnyilvánulása a
megbánás. Ám ha igaznak tartom magamra
nézve, igaznak kell tartanom a másik em-
berre is. De így gondolkodom-e akkor, ami-
kor nem látok túl a másik bûnén? Amikor
egyszerûen leírom a másikat? Amikor a ke-
gyelmet én „osztogatom”? Amikor én aka-
rom megítélni, hogy kinek adható? Ma, ami-
kor látható módon annyi a prostituált, vajon
van-e valaki, aki elmondja nekik az evan-
géliumot? És a házasságtörôknek? Vagy a
házasságtörôket hallgatólagosan társadal-
milag elfogadjuk? Netán mind a kettôt, de
azért gondolatban mi is beállunk a megkö-
vezôk közé? Pedig lehet, hogy személy
szerint ôk sincsenek kirekesztve a mennyek
országából! Csak el kellene mondani!

Apostagi Zoltán

Apropó

„Megint beszélünk, s csak beszélünk,
A nyelv mozog, s a kéz pihen:
Azt akarják, hogy Magyarország
Inkább kofa, mint hôs legyen.”

(Petôfi Sándor)

A pártdiktatúra idején hevesen és keményen reagáltak az egyhá-
zak ifjúság körében végzett szolgálataira. Ebbôl az látszik, hogy
a káderek jól emlékeztek az ilyen szolgálatok nagy hatásaira... –
A békési református gimnázium államosításakor a közeg azt
mondta, hogy mostantól itt már vége az Istennel való butításnak.
Mire Balogh Mátyás lelkész felolvasta az evangéliumból: „Ég és
föld elmúlnak, de az én beszédeim mindörökre megmaradnak.”
– A váci börtönben verték agyon a debreceni „püspök” (Péter
János) jóváhagyásával...

Az ôrségi Bajánsenyén a hatvanas években hétfô estére hirdet-
ték meg az ifjúsági bibliaórát. Egy idô után ugyanerre az idôpont-
ra tették a KISZ-gyûlést. A bibliaóra átkerült kedd estére. Áttet-
ték a KISZ-gyûlés idôpontját is. Így ment ez egészen szombatig.
Ámde! Ma ezen ifjak közül kerül ki a polgármester, a kurátor, a
presbitérium... – Igaz, volt bibliaóra az erdei kempingben is.

Sajnos sok olyan presbiter van, aki nem érti az ifjúsággal való
foglalkozás fontosságát. Pedig saját gyermekeirôl, unokáiról van
szó! A budapest-kôbányai egyházközség lelkészlakása alatt hatal-
mas pince húzódik. Új lelkész jövetelekor a presbitérium „csábí-
tó” ajánlata volt: kitûnôen alkalmas gombatermesztésre. A téli
presbitériumi ülésen a lelkész azt javasolta, hogy a pincébôl le-
gyen ifjúsági központ. Mennyi pénz van rá? – kérdezte a presbi-
térium egyik tagja? – 100, azaz egyszáz forint – hangzott a vá-

lasz. De nem ez a kérdés – folytatta a lelkész –, hanem az, hogy
kell-e az ifjúsággal foglalkozni? Egyhangú vélemény szerint: kell.
Akkor – hangzott a javaslat – tûzzük ki október 31-ére a „Názá-
ret” ifjúsági központ felszentelését. Jövô szombaton pedig kezd-
jük a takarítást. 53 köbméter szemetet (ez 12 teherautó) kellett a
pincébôl feltermelni. S ez ingyen volt. Közben jöttek adományok:
villanyszerelésre, vízvezetékszerelésre stb. A végén hárommillió
forintba került az ifjúsági otthon, de meglett. 1990-ben.

Ekkor élettel kellett megtölteni. A terv szerint minden du. 3–6
óra között játszhattak volna itt gyerekek. Csak éppen nem volt
elegendô felnôtt, aki hetenként egy délután játszott volna a gye-
rekekkel. Ugyanis maguk sem tudtak játszani... Három orvos
mondott le a presbiterségrôl, mert – havonta egyszer – képtelen-
nek tartotta magát arra, hogy gyermekekkel egészségügyi beszél-
getést folytasson. (Ô csak komolyan tud beszélni.)

A foglalkozások azonban beindultak. Az idôs Balogh Aladár
körül valósággal hemzsegtek a gyerekek. (Igaz, ô egész fiatal éle-
tét börtönben töltötte. 16 év 8 nap után szabadult, mert a cserké-
szet betiltása után is folytatta a gyerekekkel való foglalkozást!)

Isten Fia, Jézus Krisztus mondja: „Aki egy ilyen kisgyermeket
befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotrán-
koztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb an-
nak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységé-
be vessék...” (Máté 18,5-6). Ez a parancs és szankció valamennyi
református egyházközségre vonatkozik.

A szolgálat pontos és kellô idôben való teljesítése nyomán pe-
dig biztos, hogy boldogabb lesz a magyar ifjúság.

P. V.

A presbiter munkamezeje (8.)

Ismételten az egyházközség ifjúsága
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(2Kor 3,6 b)
A napokban hallgattam meg egy elôadást,
amelynek témája a „keresztyén szabadság”
volt. Az elôadó (a negatív oldalt is ismertetve)
csokorba gyûjtötte azokat a tilalmakat, amelye-
ket különbözô keresztyén gyülekezetekhez tar-
tozó testvéreink részben a Biblia, részben saját
bûntôl való félelmeik alapján tiltanak, örökös
rettegéssé, önkínzássá téve életüket. No meg –
elvárván, hogy más keresztyének is úgy gon-
dolkozzanak, mint ôk – elítélik mindazokat,
akik tilalmaikat nem vállalják.

A sokasodó tilalmakra konkrét példákat nem
akarok elôhozni, mert nem akarok egy-egy
ilyenrôl vitát nyitni; inkább ezek keletkezésé-
nek, szaporodásának lélektani okairól szeret-
nék írni...

Az élet sok vonatkozásában merülhet fel a
kérdés: tehetem-e én is azt, amit nem-hívô
környezetem? Ilyenkor a Tízparancsolat, illet-
ve az általános Szeretetparancsolat lehetne az
irányadó, melynek alapján az adott dolgot mér-
legelni lehetne. A félelmes szívû ember azon-

ban így gondolkodik: biztosan az a helyes, ami
Isten keményebb szigorúságával számol, ami
fájdalmasabb számomra, ami tôlem nagyobb
áldozatot követel...! Mintha sosem hallottak
volna Urunknak a gyarló embert megértô, meg-
szánó szeretetérôl... Nemde Jézus a törvénytu-
dót ítélte el, mondván: „Jaj néktek... mert el-
hordozhatatlan terhekkel rakjátok meg az em-
bereket...” (Lk 11,46), s éhes hallgatóinak nem
a szigorú böjtölést tanácsolta, hanem megsza-
porította számukra a kenyeret...! Olyan Urunk
van, aki azért jött, hogy gyógyítson, evangé-
liumot hirdessen (örömhírt!), és megváltson!
(Lk 4,18-19). Eszembe jut egy évtizedekkel
ezelôtti evangelizáción tanult ének, amelyet
azóta nem énekelünk:

Ó, jöjjetek, örvendjetek, Isten szeret!
Kegyelmirôl dalt zengjetek, Isten szeret!

Ha ezt, tudjuk, megértjük, Szentlelke vezeté-
sére rábíztuk magunkat – nem leszünk félel-
mes szívûek...

Kövespataki László

NYITOTT SZEMMEL
„A betû megöl, a lélek pedig megelevenít”

...hogy „az Istennél semmi sem lehetetlen”
(Luk 1,37). A „gazdag ifjú” csôdjét látva, an-
nak üdvösségére tekintettel viszont így szólt
Jézus Krisztus: „Istennél minden lehetsé-
ges” (Mt 19,26). A Szentírás elejétôl végéig
teljesen szószerint érti ezt és a hasonló kije-
lentéseket. A véges emberi agy pedig a tör-
ténelem hajnalától fogva ezt kérdôjelezi
meg. De sok – látszólag logikus – ellenve-
tést találtak ki.

Már Luther Márton idéz valakit, aki így
próbálta cáfolni e kijelentést: „Tud-e Isten
akkora követ teremteni, amit ô sem tud fel-
emelni?” (Micsoda „logika”!) Mások – a kö-
zépkorban – ezt találták ki: „Mit tett Isten,
mielôtt megteremtette volna a világot?”.
Luther az illetô saját észjárása szerint felelt:
„Sétált egy nagy mennyei erdôben, s vesszôt
metszett, hogy elnáspángolja azokat, akik
ilyen »értelmesek«!”

Valakit a XX. század ötvenes éveiben pe-
dig így tanított a tanító elvtárs: „Imádkoz-
zunk: Jó istenkém, küldj tízórait!” (Persze
semmi válasz.) Majd ezt vezényelte: „Drága
Sztálin elvtárs, éhes vagyok, adj enni!” –
Erre a pedellus nagy tálca szendviccsel be-
lépett az osztályba...

Életünk és korunk eseményeit tekintve is

tapasztalati igazságként könyvelhetjük el:
„Istennél semmi sem lehetetlen”, ill. „Isten-
nél minden lehetséges”! Ez azonban csak –
csakis – olyan istenfogalomnál mondható,
amit a Szentírás állít elénk!

Akár Jézus édesanyja kegyelembefogadá-
sáról van szó, akár az emberileg reményte-
len „gazdag ifjú” esetérôl (hozzátehetjük, a
„hatalmas” Szovjetunió emberkéz érintése
nélküli széthullásáról) – Istennél minden le-
hetséges!

Nagy Frigyes porosz uralkodó híresen
szkeptikus volt. Egyik tanácsosának fogas
kérdést tett fel: „Mondjon egy abszolút,
megcáfolhatatlan istenbizonyítékot!” Mire a
megszólított kapásból így felelt: „Felség, a
zsidók!” – A Fáraótól kezdve a középkori

pogromokig, Hitleren és Sztálinon át, de sok
terv született a választott nép megsemmisí-
tésére. A fegyver mindig visszafelé sült el.
Isten választása ugyanis örökérvényû!

Érdekességként említjük, hogy nálunk
szinte szitokszónak számít a „bigott”. A hit-
nek abszolút módon elkötelezett embert és a
hitét nem rejtegetôt emlegetik ilyesformán.
Dél-Németországban – Baden, Würtemberg,
Bajorország – hajdan szebbet sem lehetett
mondani egy hívôrôl. Ha valaki nagy bajban
volt, egyik így biztatta a másikat: „Bei
Gott...” – az elôbbi Igék kezdôszava. A töb-
bit úgyis tudta mindenki: Beteg vagy, haldo-
kolsz, üldöznek? Istennél semmi sem lehe-
tetlen. Az ott katonáskodó alföldi ifjak (egy-
kor az a terület is a Habsburg birodalom ré-
sze volt) csak ennyit értettek belôle: „bigott”
– Látták, hogy az illetô békésen Istenre bíz-
za magát.

Így tett Jézus édesanyja is. Isten megtes-
tesült kegyelmét érezte át. S nem törôdött a
kortársak – esetleges felszínes, elítélô – vé-
leményével. Azt nem tudjuk, hogy mi lett a
„gazdag ifjú” további sorsa. Még az is lehet-
séges, hogy tíz, húsz, harminc év múlva Jé-
zus Krisztus vértanú bizonyságtevôjévé lett...

P. V.
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Ezzel a címmel tarotta meg a Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség a Keresztény
Civil Szervezetek 5. fórumát az Országház
felsôházi termében. A köszöntôket Harrach
Péter elnök, Bíró László katolikus tábori
püspök és Szarka Miklós református család-

terapeuta – aki Szövetségünk 12. Országos
Presbiteri Konferenciájának egyik nyitó elô-
adását is tartotta – mondták el.

Harrach Péter a készülô családjogi törvény
fôbb vonásait ismertetve kiemelte, hogy ez
a törvény a gyermekek részére nemcsak jo-
gokat, de kötelezettségeket is állapít meg; a
gyermek köteles tanulni, kerülni az egész-
ségtelen életmódot, együttmûködni a szülô-
vel és ha szükséges, eltartani is ôket.

Bíró László a katolikus egyház családgon-
dozási prioritásait sorolta fel. Ezek: a család
az evangélizáció (!) alanya, a család társa-
dalmi tôkét ad, minden család egy kis gyü-
lekezet és már a jegyesség alatt is gondozni
kell a párokat.

Szarka Miklós gazdag tapasztalatai alap-
ján elmondta, hogy a gyermekek sokszor tü-
nethordozók: a család életének tüneteit mu-
tatják. Szerinte a társadalom erkölcsi válsá-
ga mögött súlyosabb dolog rejtôzik: a létér-
telmezés válsága. A morális válság ennek
csak következménye. A válságok megoldá-
sának erôforrása Krisztus.

A továbbiakban a résztvevôk Kamarás Fe-
renc demográfus elôadásából megdöbbentô
statisztikai számokkal ismerkedhettek meg.
Pl. 2010-ben a gyermekek 41%-a született
házasságon kívül, a 25 évnél fiatalabb nôk-
nek csak 15%-a él házasságban, a 30 évesek
fele gyermektelen; 100 megkötött házasság-
ból 46 válással végzôdik. Mészáros József,
az Országos Nyugdíjbiztosítás fôigazgatója
tagadta, hogy a nyugellátás kilátástalan hely-
zetben lenne; tôlünk függ, hogy lesz-e fiatal
nemzedék, amely eltartja az idôseket. Az idô-
sek száma rohamosan megnôtt; míg 1960-
ban csak 700 ezer nyugdíjasunk volt, ma a
számuk 3 millió. Álláspontja szerint a gyer-
meknevelést el kell ismerni a nyugdíjrend-
szerben is.

Pál Ferenc katolikus mentálhigiénés lel-
kész hangsúlyozta, hogy a házasság hármas

elkötelezôdést jelent: személyes (én-te), eti-
kai és strukturális (pl. pénzügyi) kötést je-
lent. A konfliktusok megelôzése az érzelmi
összetartozás erôsítésével lehetséges. Fon-
tos, hogy a kapcsolatot akkor is fontosnak
tartsam, ha az valamilyen szükségletemet
nem elégíti ki! Az erôs kapcsolat egyúttal
erôs identitást is jelent mindkét fél részére.

A hozzászólások sorát dr. Judák Endre,
Szövetségünk presbiterképzési titkára zárta,
aki a hittanoktatás fontosságát emelte ki és

kérte a megjelenteket, támogassák annak
bevezetését minden iskolában.

A fórum a már megszokott módon, a Mi-
atyánk közös elmondásával zárult.

SzS

A család mint a nemzet fennmaradásának alapja

Válasz ez a cím és ez az írás arra a méltatlan
és elfogadhatatlan támadásra, melyet a nem-
zet legjobbjainak, hívô orvosainak és mun-
katársaiknak élete, nemzetet mentô plakátja
kapott egy „emberi alapjogokat” védô euró-
pai biztos részérôl.

Ha a magzatvédôk akkor megtámadott kor-
mányzati csapata úgy is érezte, hogy támo-
gatottság hiányában engednie kell a reá ne-
hezedô nyomásnak, az egyházaknak és ke-
resztyén közösségeknek tudnia kell, hogy
ezt a támadást vissza kell utasítani, és a kor-
mány küzdelmét sok milliós keresztény-ke-
resztyén állásfoglalással kell megerôsíteni-
ük. Meg kell fognunk egymás kezét, a Tál és
Kendô nemzetközileg ismert hívô orvostudósaival, a református dr.
Pálhegyi Ferenc és dr. Szarka Miklós országos hatású elôadókkal és
nemzetgondozókkal, majd számtalan munkálkodó és keresô lélek-
kel. Az életvédelmi plakátokat pedig újra fel kell ragasztani!

Erre az állásfoglalásra a naponta elpusztí-
tott életek néma sikolya, Isten fájdalmas és
félelmetes szomorúsága, az elkerülhetetlen
ítélete, de a nemzet arányvesztései is emlé-
keztetnek, az érzékeny szívû és lelkiismere-
tesen visszajelzô olvasótáborral egyetem-
ben.

Hová is kellene hát ismételten felhelyez-
ni, felragasztani ezeket a plakátokat? Ha ne-
mes és jószándékú akcióprogramot hirdet-
nénk csupán, akkor nagy területetek és hatal-
mas hirdetô táblák jutnak eszünkbe. De ez
nem elég! Akiknek van szívük az élô mag-
zatokat elpusztítani, kikaparni, azoknak lesz
körmük is ezeket a plakátokat újra lekapar-

ni. Mi több, pénzük és befolyásuk is.
A plakát üzenetét, de az egész abortusz kérdést élô felületekre és

felületekbe kell mindenekelôtt fel- és beírni. Minden nemzedék
agyába, gondolkodásába kell bejuttatni, hogy a nemzeti gyilkosság

Az életvédelmi plakátokat pedig újra fel kell helyezni!
A Presbiter 2011. július-augusztusi számában megjelent egy írás „Hol és mikor mondhatunk le a felelôsségünkrôl?” címmel. A cikk
a felragasztott, megtámadott és végül leszedett magzati életvédelmi plakátokról szól. Jelen írásunk is ehhez a kérdéshez kapcsolódik.
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és öngyilkosság nem a boldogsághoz és a felemelkedéshez vezetô
út, és az egyke lét sem az. A testvértelenség sorstalansággá válik. És
az önmegvalósítás öntorzítás nélküli kibontakozása az áldozatválla-
lás útján adatik igazán.

Azt gondolhatnánk, hogy a szürkeállomány, a kimûvelt emberfô,
a számokra, egybevetésekre, tervezésekre, ökonómiára iskolázott if-
jú és felnôtt okosság majd érzékenyen reagál a felelôsség matemati-
kai, logikai soraira és kétségbeejtô tapasztalati visszajelzéseire. Saj-
nos nem. Úgy tûnik, ájultságban vagy éppen lelki, szellemi kómában
vagyunk. A fényre és a globalitás fényreklámjaira még rebben a sze-
münk, de a gondolataink kóválygásait csak Isten ismerheti.

És errôl a célfelületrôl, ennek az információba történô bevonásá-
ról mégsem mondhatunk le, hiszen Isten hatalma és kegyelme, hogy
vannak ennek az elmének elváltozási és megújulási lehetôségei a
megtérés útján, amikor az Ô végtelen bölcsessége igazítja majd a
véges emberi elmét. „...változzatok meg értelmetek megújulásá-
val, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó,
ami neki tetszô és tökéletes” (Róm 12,2) A mennyei kijelentés le-
hetôsége ez. A mienk pedig a reménységben való szólás egész nem-
zetünkre nézve.

És a szív, ez az érzô, lángolni, megszakadni tudó szív nemde ki-
hagyhatatlan plakátfelület? Nem erre, ide kell igazán felírni, beírni
üzenetünket? A költészet, a romantika, sôt a teológia, az Ige is nem
ebben ragadja meg igazán létünk titkát? Valóban, látszólag úgy,
ahogy van, optimális területnek tekinthetjük a szívet. Érzékeny és si-
ma, de sajnos keménnyé is tud válni. Úgyannyira, hogy amikor írni
akarunk reá, sôt, amikor maga Isten akar írni reá és bele, még Ô sem
tud. Mert kôszívûekké tudunk válni. S kemény szívünkbôl mégis a
legvadabb gondolatok és szándékok törhetnek elô. Ha nem az Úr la-
kik benne, akkor nemcsak az abortusz, de a 20. század és már a mos-
tani századunk minden borzalmának a fészkévé válhat.

Mégis ne essünk kétségbe. Plakátjainkkal és kicsi ragasztós ved-
rünkkel a kezünkben reménykedjünk, mert az elsô szívmûtétet és szív-
mûtéteket nem Dél-Afrikában hajtották végre, ahol magam is láttam
Fokvárosban a kórház elôtt a neves professzor szobrát. Isten hajtotta
végre az emberen legelôször a szívmûtétet. „És adok néktek új szí-
vet és új lelket adok belétek, és elveszem a kôszívet testetekbôl, és
adok néktek hússzívet” (Ez 36,26). Isten kicserélheti a szívünket, a
nemzetünk szívét, és azt tapasztalhatjuk majd, hogy megtapad benne

és rajta az üzenet: „Nem volt elrejtve elôtted az én csontom, mikor
titokban formáltattam, és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
Látták szemeid az én alaktalan testemet és könyvedbe ezek mind
be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott
egy sem volt még meg közülük, és nékem milyen kedvesek a Te
gondolataid, Ó Isten! Mily nagy azoknak summája!” (Zsolt
139,15-17). Ahogy mondottuk, Isten nemcsak megmûteni akar, ha-
nem írni is a szívünkbe. És ha ennyi kegyelmes beavatkozás után az
életünkbe, amivel gondolatainkat, értelmünket és érzéseinket is meg-
váltani kívánja, ha most mégis visszautasítanánk az Ô óvó, figyelmez-
tetô hangját, akkor bekövetkezhetne az az ítélet, hogy a márványfa-
lakra írná rá félelmetes kijelentését: „Mene, mene tekel ufarszín –
megmérettél és híjával találtattál” (Dán 5,25). És akkor nemcsak
Belsazár király, de mindnyájan nagyon megrendülnénk. De nem ezt
akarja az Úr. Nem a halálunkat, hanem az életünket akarja munkálni.

Mindezek között még arra is gondja van, hogy mi, akik tusakodunk
és szólunk ebben a kérdésben, mi is csendesedjünk el. Érezzük, hogy
nekünk is be kell állnunk vétkeinkkel és mulasztásainkkal a vádlot-
tak sorába. Érezzük, hogy amíg most Ô nem a palota falára, csak Jé-
zus ujjával a porba ír, el kell ejtenünk célzásra, személyek megítélé-
sére szorongatott köveinket, hogy ne a magunk igazságában próbál-
junk továbblépni, csak a magunk megkegyelmezett voltában.

Ha ezt megtesszük, akkor hallani fogjuk Jézus kegyelmes hangját
azok felé is, akik sebzetten, vesztesen, de bûnbánatban jönnek éle-
tük nehéz eseményei után elô a kórház falai közül, s akik felé így
szól majd az Úr: nem vádollak, eredj el, és többé ne vétkezzél.

Dobjuk el hát a gondolatainkban, szívünkben személyekre
szánt igazság-köveinket. De ne a plakátokat és ne az üzenetet, sôt
bûnbánattal és mentô szeretettel ragasszuk fel mindenüvé ezeket
az írásokat és képeket. Küldjük el minden európai parlamenternek
név szerint, és az evangélium reménységével és megbátorító erejé-
vel írjuk most fel ezt az üzenetet ezer lobogóra, ezer magyar lobogó-
ra, a parlament és a templomok lobogóira is: „Nem akarom a meg-
haló halálát – így szól az Úr, hanem azt akarom, hogy megtér-
jen és éljen” (Ez 18,23). És az Úrnak ez a hangja karácsonyhoz kö-
zeledve már egybecseng az evangélium nagy meghirdetésével a bet-
lehemi mezôkön, mely a mi népünk számára is az életet kívánja tol-
mácsolni, ajándékba adni. Engedjünk néki!

D. Szabó Dániel

A magyar reformátusokat a köszöntésükrôl is fel lehet ismerni. Amikor találkozunk egymással anyaországi és partiumi, meg erdélyi refor-
mátusok, presbiterek, gyülekezeti tagok, akkor az üdvözlés szavai elárulják azt is, hogy melyik irányból érkeztünk. Hiszen mi így köszönünk:
„Áldás, békesség!”, a határ másik oldaláról jôve pedig ezt mondják: „Békesség Istentôl!”. Elôfordul, hogy igyekszünk udvariasak lenni és
átvesszük a másik köszöntési formát, és van, amikor tanácstalanok vagyunk, melyik változatot mondjuk a határ másik oldalán élô református
testvérünknek.

A magyar református egység 2009. május 22-én átélt megvalósulására emlékezve és azért hálát adva vetem fel egy közös köszöntési for-
ma gyakorlásának gondolatát. Úgy érzem, nekünk anyaországiaknak nincs kétségünk afelôl, hogy mind az áldás, mind a békesség Isten aján-
déka, Tôle kérjük, Tôle várhatjuk és kívánhatjuk, ami az eddigi formát kiegészítve így hangzik: „Áldás, békesség Istentôl!”. Azután a partiu-
mi és erdélyi református keresztyén számára is minden bizonnyal elfogadható, hogy a békesség mellett az áldás is nélkülözhetetlen része
életünknek, ezért jólesô érzéssel szabad kérni a békesség mellett az áldást is a találkozás, az üdvözlés partnere számára. Így születhetne meg
az új, közös köszöntési forma: „Áldás, békesség Istentôl!”

És ha belegondolunk, találhatunk ebben a módosításban egy szimbolikus üzenetet is. Úgy is elképzelhetjük, hogy a középre illeszkedô,
mindkét eredeti köszöntésben szereplô békesség szó egymással fedésbe kerül, egymásra illeszkedik, s ettôl kezdve nem elválasztó, hanem
összekötô szerepet kap. Összekötô, határokat eltörlô szerepet. És úgy gondolom, jó érzéssel hihetjük és vallhatjuk azt, hogy Isten békessége
volt az, amely eltörölte a közöttünk önkényesen felállított határokat és tett ezzel részesévé az egységes Magyar Református Egyháznak. Mert
csak ez a békesség az, amely minden értelmet felülhalad, és amely meg fogja ôrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, aki a
közös jövônk, akit együtt követhetünk. Így lehessen ez a köszöntési forma egy választható új lehetôség a találkozások és búcsúzások áldást
és békességet kérô és kívánó pillanataiban és tegye hangsúlyossá egybetartozásunkat.

Dr. Tóth János, a MRPSz Békés Megyei Területi Szervezet elnöke

Összreformátus köszöntôforma – Áldás-békesség Istentôl!
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2011. november 11-12-én került sor „Az egyház és a sport kapcso-
lata” címmel a Tiszántúli Református Egyházkerület 2011. évi Pres-
biteri Konferenciájára.

A konferencia helyszíne Berekfürdôn a Megbékélés Háza volt. A
nyitó áhítatot Nagy Kálmán kunhegyesi lelkipásztor tartotta. Kapcso-
lata a sporttal nem mostani keletû. Fiatal korában tagja volt a nemzeti
válogatottnak. Az ötezer ember megvendégelésének történetébôl azt
emelte ki, hogy Jézus, a tanítványokkal ellentétben, nem esett kétség-
be az öt hal és a két kenyér láttán, nem is
küldte tanítványait a szomszéd faluba, ha-
nem felnézett az égre, megtörte a kenyeret és
az, a halhoz hasonlóan, nem fogyott el, mert
Ô végtelenül megszaporította.

Az egyház és a sport kapcsolatát illetôen
is Jézus kezébe kell tenni azt a keveset, ami
már most is létezik és Ô megszaporítja.

Ezt követôen Dr. Imre Sándor, a Tiszán-
túli Református Egyházkerület fôgondnoka,
a MRPSZ Tiszántúli Területi Szervezetének
elnöke nyitotta meg a konferenciát, köszönt-
ve a résztvevôket, az elôadókat, vendégeket
és vendéglátókat a konferencia szervezôinek
nevében.

Az elsô elôadást Balczó András olimpiai
bajnok öttusázó tartotta az „Élsport és a hit”
címmel. Elôadása elején hangsúlyozta, hogy az ép testbôl nem kö-
vetkezik az ép lélek, de az ép lélekhez ép test is kell. Viszonylag fi-
atalon elérte a célt, világbajnok lett, s mégsem érezte igazán boldog-
nak magát. Édesapja hirtelen haláláról értesülve, aki egyébként evan-
gélikus lelkész volt, került közel Istenhez. Megváltozott az érték-
rendje. Most már a szeretetet és a békességet tartja legfontosabbnak
az életében. Ettôl sportpályafutása még eredményesebb és sikere-
sebb lett. Elôadása végén hangsúlyozta a keresztyén ember felelôs-
ségét a közösségi életért, az egész társadalom, a nemzet jólétéért.

Ezután Tóth Tamásnak, a Debrecen – Kossuth utcai Gyülekezet be-
osztott lelkipásztorának elôadása következett „A sport mint kegyes-
ségi forma” címmel.

A test elhanyagolása éppúgy a test bûnei közé sorolható, mint a ma
oly divatos testkultusz, vagy a testi adottságokkal való visszaélés. A
test a Szentlélek temploma. Általános tapasztalat, hogy a korábban
rendszeresen gyakorolt spottevékenységet elhanyagolva fáradttá, kis-
hitûvé és bátortalanná válik az ember.

Tóth Tamás egy junior és senior futball-csapatot szervezett gyüleke-
zetében, az utóbbival 2010-ben elnyerték a REFISZ-kupát. A csapat-
ba, népszerûsége folytán, jelentkeztek gyülekezeten kívüli fiatalok is,
akik ma már a gyülekezet aktív tagjai, sôt presbiter is van közöttük.

Mindezért egyedül Istené a dicsôség!
Csenteri Levente uzdiszentpéteri lelkipász-

tor (Maros megye, Erdélyi Egyházkerület)
elôadásának címe: „Csapatszellem a TEPSI
Kupán és az Egyházban”. Második alkalom-
mal került sor a mérkôzés-sorozatra erdélyi
lelkészek bevonásával és szereplésével.
Ahogy a fiatal lelkész elmondta, az egész
úgy kezdôdött, hogy volt évfolyamtársak ta-
lálkozni akartak, s ha már összejöttek, elkezd-
tek focizni – ami ebben az életkorban termé-
szetes. Késôbb idôsebbek is csatlakoztak
hozzájuk, csak a játék kedvéért, az együttlét
öröméért. Maga a kupa elnevezése is humor-
érzékükre vall: „Testileg Eltespedt Papok
Sport Imitációja”.

Az esti programot ismerkedés, beszélgetés, illetve a Debrecen Kos-
suth utcai Gyülekezet ifiseinek esti muzsikája zárta.

Köszönjük a játék, a mozgás, a sport, a felszabadult életérzés örö-
mét! – hangzott el a konferencia második napján, Csoma Judit berek-
fürdôi lelkipásztor reggeli áhítatában.

Ezt követôen Dr. Kiss Rigó László, a Szeged-Csanádi Római Ka-
tolikus Egyházmegye püspöke tartott elôadást az „Egyház és a sport
kapcsolata” címmel. A Katolikus Egyház nagyon sokat köszönhet a

reformációnak, hiszen maga is egy reformá-
lódási folyamaton ment keresztül, s ez ma is
zajlik az egyház életében. Nemzetközi pél-
daként említette, hogy Olaszországban min-
den plébániának van ifjúsági sportegyesüle-
te. A komolyan vett játék és a sport közelebb
visz Istenhez, ennek felismerésében késés-
ben van az egyház.

A sportoló keresztyén ember megtanulhat-
ja nagyképûség nélkül átélni a gyôzelmet,
emelt fôvel viselni a kudarcot.

A kisgyermekek komolyan vett játékaira
is gondolt Jézus, amikor azt mondta, hogy so-
ha nem juttok be a Mennyek Országába, ha
nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek.

Dr. Kiss Rigó László nemcsak a Grosics
Gyula Katolikus Futball Akadémiát szervez-

te meg Gyulán, de maga is aktív játékos, kapus szerepkörben, a ka-
tolikus lelkészek csapatában.

Lovász Krisztián hajdusámsoni lelkipásztor „Gyülekezetépítés a
labdarúgás tükrében” címmel tartott elôadást.

Elhívástól a gyôzelemig... számos olyan kifejezés van, ami a sport-
életben és a gyülekezetépítésben egyaránt használatos.

Elhívás (nem te keresed Ôt, Ô keres téged), elkötelezôdés (nem
csupán szorgalom vagy tehetség kérdése), helykeresés (mindig oda,
ahol szükség van rád), besegítés (csapatban vagyunk), kudarc (figyel-
meztetés, amibôl tanulni lehet), gyôzelem (fejmosás).

Dr. Szilágyi Sándor fôtitkár az MRPSZ Elnöksége nevében, Pályi
József elnök az Erdélyi Egyházkerület Presbiteri Szövetsége nevében
köszöntötte a résztvevôket.

Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püs-
pöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnö-
ke zárszavában Karácsony Sándort, a neves református pedagógust
idézte a sport-játékokkal kapcsolatban: nem azért vagyunk itt, hogy
mindenáron gyôzzünk, hanem hogy az ellenfélnek minél keményeb-
ben meg kelljen küzdeni a gyôzelemért.

Dr. Imre Sándor

Egyház és sport

LÁGYAN HULLIK A HÓ
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Szabó Dániel testvérünk az 56-os forrada-
lom után két dolgozatával, és nyilvános fel-
szólalásával is tiltakozott az egyház életé-
ben megjelenô idegen szellemiség és gya-
korlat ellen. Ezzel együtt védelmébe vett ül-
dözött lelkipásztorokat, különösen Berényi
József debreceni lelkipásztort. Ennek ered-
ménye diplomája elvesztése és a szolgálat-
ból való végleges eltávolítása lett. 32 évig
különbözô helyeken, de huzamosan a ven-
déglátásban, szállodákban, éttermekben
dolgozott. Az utóbbi rövid visszaemlékezés
ebbôl az idôbôl származik.

A nap, amelyre most emlékezem, a szállo-
dában is különös, megterhelt légkört hordo-
zott. Kodály Zoltán halálának híre egysze-
rû munkás világunkat is elérte, és szomo-
rúsággal töltött el. Közben pedig nagyon
elôkelô vendégeket is vártunk. Ha nem té-
vedek, Németh László egyik történelmi
drámájának volt ôsbemutatója a Miskolci
Nemzeti Színházban. Budapesti mûvészek,
színházigazgatók többen is lejöttek a fôvá-
rosból, de eljött maga a szerzô, Németh
László író úr is.

A korán utazó vendégeket általában mi
ébresztettük, portások, londinerek, s így a
hajnali összesítéseket, elszámolásokat vé-
gezve, meglepetésként ért Németh László
zajtalan, csendes lejövetel. Kedvesen fo-
gadta köszöntésemet, s mondván, hogy még
mások is jönni fognak, leült a hallban, egy
fotelbe.

Törekedtem tovább számolgatni, írogat-
ni, de egyszerûen nem tudtam. Egyre na-
gyobb izgalommal töltött el, hogy itt ül
elôttem néhány méterre az egyik legérzé-
kenyebb, legzseniálisabb magyar író, és a
legigényesebb és lelkiismeretesebb gondol-
kodója és látásformálója nemzetünknek, s
én elvesztegetem az idôt a számlák rende-
zésével. Szorongva, de nagy vágyakozással
kiléptem a pult mögül, és bár még semmi
nem fogalmazódott meg bennem, kicsit
közelebb mentem író úrhoz.

Bocsánatot kérek a zavarásért, tisztelettel
kérdezem, hogy szabad-e valamit kérdez-
nem író úrtól? Természetesen, válaszolta,
olyan bíztató kedvességgel, mely egész
személyiségébôl áradt. Szívesen beszélge-
tek, de azzal a feltétellel, ha maga is helyet
foglal. Így nem érezném jól magamat, ha
én ülök, maga pedig áll. Író úr, én szolgá-
latban vagyok, ez így természetes és helyén

való, hogy én álljak. Mégis kérem, üljön le!
Leültem. Szorongtam, de bátorított, hogy
történelmi drámáit, regényeit, a Minôség
forradalmát és önéletírásából, a Homály-
ból-homályba címû mûvét már ismertem.
És emlékeztem egy cikkére, amely a forra-
dalom alatt az Irodalmi Újságban jelent
meg, melyben ô az idôsebb nemzedék tag-
jaként nagy belsô önvizsgálattal és lelkiis-

meret furdalással látta meghalni a fiatalo-
kat az utcán. (Jellemzô, hogy a gimnázium-
ban a nevét sem olvashattuk a tankönyv-
ben...)

Halljam a kérdését: Író úr, merre tart
most a mi magyar életünk? Éreztem, ne-
kem inkább azt illett volna kérdeznem, ho-
gyan pihent, nem volt-e zajos az utcai szo-
ba, meddig marad? – vagy ilyeneket. Még-
is nem tett szemrehányást, ezért a helyze-
temhez képest túlságosan nagyra fogalma-
zott kérdésemért. Nagyon határozottan, sôt
nagy nyíltsággal és bátorsággal válaszolt.
Nézze, Kodály Zoltánt temetjük a mai na-
pon. Itt törekszenek mindenkit idôben
visszanyesni, hogy sem egyénileg, sem kö-
zösségileg magasabbra ne nôjünk, mint
ahogy az ellenôrzésnek kívánatos. Így ne-
héz irányokat kialakítani, és célokat meg-
jelölni a nemzet életében. Kodályra nem fi-
gyeltek oda eléggé, s mire tették, már kinôtt

a markukból, már nem lehetett visszavág-
ni. Túl magasra nôtt, az egész világ ismer-
te, de még egyszer ilyen mulasztást nem
fognak elkövetni. Mindent meg fognak ten-
ni, hogy egy magyar géniusz, tehetség ne
nôhessen ilyen magasra. Kodály nagy volt,
és láthatóvá is lett. S ami a nemzetünket
illeti, szomorú, amit mondok, de olyan ál-
lapotba kerültünk, úgy elveszítettük belsô
kötôdésünket, együvé tartozásunkat, és
együtt gondolkodásunkat. Hogyha nem len-
nénk dróthálóval körbe zárva, szétszalad-
nánk a nagyvilágban, mint a baromfiudvar-
ból a csirkék. Ismét meglepett, hogy egy
ismeretlen, jelentéktelen, fiatal, szállodai
portásnak ilyen leplezetlen keménységgel
fogalmazza meg látásait. Ma már annak
prófétai igazsága döbbent meg.

De Kodály Zoltánhoz visszatérve: igen,
a temetésére utazom én is, azért keltem fel
ilyen hajnalban. A budapesti színházigaz-
gatók és mûvészek közül többen is meg-
ígérték, hogy elvisznek idôre a temetésre.
Csak így vállaltam, hogy lejöjjek a bemu-
tatóra. Bocsásson meg, nem kértek ébresz-
tést maguktól? Ekkor ôszintén megijedtem,
mert tudtam, hogy ezek az urak késô éjsza-
ka nagyon megviselt állapotban jöttek ha-
za. (A vendéglátásban soha nem mondtuk,
hogy a vendég berúgott, vagy italos volt,
hanem azt, hogy fáradt vagy beteg volt...)
Nem, író úr, de azonnal szólok a mûvész-
uraknak, hogy Ön várja ôket. Felszaladtam
a második emeletre – valóban szaladtam –
és bekopogtattam. Ki az, mit akar? Két-
ágyas szoba volt. Bocsánat urak, de Németh
László író úr várja önöket, és nagyon fél,
hogy elkési a Kodály Zoltán temetését.
Rossz, bántó szellemeskedéssel, még az
ágyból: Ki az a Németh László? Nem is is-
merjük... Visszasiettem, és bátorítóan
mondtam, hogy mielôbb jönni fognak a
várt vendégek... Közben tudtam, hogy hibá-
mon kívül még további idôt nyertem a be-
szélgetéshez.

Író úr, az imént bizonyos körökre tetszett
utalni Kodály Zoltánnal kapcsolatban.
Most egy másik körre nézve, szabad azt
kérdeznem, hogy az a reformációs erô,
amelyik formálta, védte népünket, már nem
él többé? Hiszem, hogy él, csak nem dolgo-
zik, nem látom, hogy munkában lenne. Ha
be is szorították, akkor is dolgoznia kelle-
ne. De most én is kérdezek magától valamit:
Itt van ez a szállodai portási munkakör.

„...Ugye lehet itt evangelizálni?!...”

Emlékeim Németh Lászlóról



PRESBITER
20 év

112011. november-december

Kulcsok, számlák, fizetések, éjszakázás,
szolgáltatások. Kielégíti ez magát? Nincs
hiányérzete ebben a munkakörben? Nagyon
köszönöm ezt az érdeklôdô kérdést, és azt
mondhatnám, hogy valóban sok fárasztó,
és nem mindig felemelô órája van ennek a
szolgálatnak, mégis ahogyan most író úr,
úgy mások is szoktak itt idônként várakoz-
ni, vagy éppen érdeklôdni. Sok olyan turis-
ta is, akit nem csupán a tokaji bor és a sze-
gedi szalámi érdekel, (noha ezekre büszkék
lehetünk), hanem a magyar szellemi élet is.
Tudom, hogy ez most ôszinte aggodalomra
adhat okot, de még író úrról is szoktak ér-
deklôdni és szoktunk vendégeinkkel az Ön
írásairól és életérôl beszélgetni. Tudom,
nem vagyok méltó és alkalmas, hogy meg-
felelôen szóljak, de az jobb lenne, ha az író
úr bejelentô lapja alapján minden érdeklô-
dôt arra bíztatnék, hogy csengessen az író
úr lakásán? Olykor egész sor állna ott talán.
Akkor mikor születnének a remekmûvek?
Tudom, kockázat van bennem, bennünk, de
egy író bizonyára számot vet azzal, hogy
akár szállodai portások „kezére – szájára”
kerülhet.

Kedvesen mosolygott, hallgatott, mintha
azon tûnôdne, miket is gondol ez a portás
fiú, majd egészen váratlanul így szólt: És
ezen kívül – ugye – lehet itt evangelizálni?!
Nagyon meglepôdtem, mert ilyen vonatko-
zásban egy szót sem ejtettünk. Egy pilla-
natig azon töprengtem, honnan vette ô ezt?
Arra gondoltam, talán Illyés Gyulától hall-
hatott rólam, akivel korábban szintén be-
szélgethettem, s akitôl dedikált ajándék-
könyvet is kaphattam. Mire érdemi válasz
született volna bennem, kicsit álmosan
megjelentek a mûvészurak is.

El fogunk érni a temetésre? Kérdezte.
Nyilván író úr, csak tessék nyugodt lenni.
Nagyon siettek, csak éppen megköszönhet-
tem a beszélgetést, mely a leírtaknál nyil-
ván sokkal hosszabb volt. És már indultak
is a temetô felé, ahová azóta ô és oly sok
egész életében nyirbált, visszavágott ma-
gyar géniusz is megérkezett Kodály Zoltán
után. Magam pedig a szállodai éjszakák Is-
tentôl kapott kedves ajándékaként ôrzöm
ezt a kérdést, és ôrzöm annak üzenetét is.

Most ezt szeretném minden kedves pres-
biter testvéremnek ajándékképpen és buz-
dításul tovább adni: „és – ugye – lehet itt
evangelizálni?!...” Az Úr segítsen meg
mindnyájunkat, hogy szóban vagy akár
szavak nélkül is, de egész magatartásunk-
kal készek legyünk a Jó Hírt tovább adni,
amíg nappal vagyon.

Dr. h.c. Szabó Dániel

A Szatmárnémeti Református Gimnázium az 1890-es években épült. Az iskolaépület
tanári szobájának falfestményei 1891–1893 között készültek és az európai és magyar
reformáció kiváló alakjait mutatják be. Az intézmény 1948-ban történt államosítás után
évtizedekig rejtegette az alkotásokat, nehogy egyházi tartalmuk miatt megsemmisítsék
ôket.

A lemeszelés, levakolás elkerülése a terem biológia szertárrá nyilvánítása által volt
megelôzhetô, amelynek hatalmas polcai eltakarták az ábrázolásokat egészen 1990-ig.

A tanári szobában díszítô mûalkotások seccoknak nevezett technikával készültek, ami
azt jelenti, hogy a mûvész száraz falra készítette festményeit. Alkotójuk Szatmárnémet

szülöttje, Bartók Lajos (1851–
1902) rajztanár és festô. A terem
hátsó falán találjuk Luther Márton
és Kálvin János egészalakos ábrá-
zolását. A genfi reformátor egy ka-
rosszékben ül, egyik kezében egy
nyitott könyvet tart, a másikkal a
fejét támasztva elmereng a Szent-
írás igazságain. Lábainál tintatartó-
ba helyezett lúdtollat és egy megírt
irattekercset helyezett el a festô.

A szoba falain megfigyelhetjük
még Szenci Molnár Albert, Károli
Gáspár, Balogh Péter tiszántúli és
Séllyei István (gályarab) dunántúli
püspök megjelenítését, ezenkívül
láthatjuk a magyar reformátusság
szervezeti egyesülését – elôször –
kimondó, 1881. október 31-tôl
1881. november 24-ig tartott zsi-
nati ülésének ábrázolását is.

Millisits Máté
mûvészettörténész,

mûvelôdéstörténész

Kálvin ábrázolás
Szatmárnémetiben

Kicsi Jézus arra kérlek,
hozzál nekem minden szépet!

Karácsonfát angyalokkal,
ajándékot nagy halommal!

Kicsi Jézus! Nem ezt kérem!
Nagyot dobbant kicsi szívem!
Sok gyereknek nincs ruhája!

Nincs cipôje, anyukája!

Kicsi Jézus! Hogy mit kérek?
Egy-egy angyalt mindegyiknek!
Így Szenteste sok árva gyerek,

kis idôre boldog lehet!

Kacajuk szálljon az égbe,
járja át szeretet fénye

minden kicsi árva szívét,
Karácsonynak szent ünnepén!

Karácsonyi
gyermekima
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Szent-györgyi Albert Nobel-díjas imája
Negyedik ima: Energia és Sebesség

Uram!
Feltártad elôttünk az anyag titkos erôit,
Hogy megkönnyítsd terheinket és megszépítsd életünket.
Megtanítottál saját hangunknál gyorsabban repülni,
Hogy embert embertôl távolság többé ne válasszon el.
Mi megfeszülünk, hogy az erôket lövedékekbe sûrítsük,
És azokat a Föld legtávolabbi sarkaiba röpíthessük,
Hogy ott embertársainkat nyomorba és pusztulásba taszítsuk,
Egy felperzselt, élettelen földet hagyva maguk után.
Isten! Ne hagyd lerombolni az élet templomát,
Tedd, hogy tudásomat javamra használjam és felemeljem vele az életet,
Méltóságot adva arasznyi létemnek.

Fordítás: Csillag Vera

Tudomány és vallás
(Gondolatok a teremtésrôl és az evolúcióról)

A biokémia és a molekuláris biológia az utóbbi idôben feltárta a sej-
tek titkait. Az életrôl alkotott mai, molekuláris szintû ismereteinket
számtalan fehérjetisztítási, génklónozási, elektromikroszkópos, sejt-
kultúrás, szerkezet-meghatározási, szekvencia-összehasonlítási és
szabályozásvizsgálati kísérletek adataiból illesztettük össze.

A kísérletekrôl szakcikkek láttak napvilágot, az eredményeket el-
lenôrizték, összefoglaló közleményekben összesítették.

A sejtvizsgálatokra, azon belül az élet molekuláris szintû vizsgá-
latára áldozott, egymást követô erôfeszítések hangos és egyértelmû
eredményre vezettek, ez pedig „a tervezettség”. Az eredmény annyi-
ra félreérthetetlen, hogy a tudománytörténet egyik legnagyobb ered-

ményének kell te-
kintenünk. A felis-
merés vetekszik
Newton és Einstein,
Lavoisier és Schrö-
dinger és Pasteur
felfedezésével.

A megfigyelés,
hogy az élet hátteré-
ben intelligens ter-

vezô áll, olyan nagy horderejû, mint az a felfedezés, hogy a Föld ke-
ring a Nap körül, a betegségeket baktériumok vagy vírusok okoz-
zák, vagy a sugárzás kvantumok formájában bocsátódik ki. Jelentô-
sége miatt arra számítottak, hogy a kutatómunkát világszerte nagy
elismerés követi.

A sejt tökéletes összetettségét zavart csend lengi körül. Ha a kér-
dés nyilvánosan kerül szóba, a lábak ideges dobogásba kezdenek, a
lélegzetvétel kissé nehezebbé válik. Bizalmas körben az emberek
valamivel nyugodtabbak, sokan elismerik a nyilvánvalót, ám utóbb
csak a padlót bámulják, fejüket csóválják, mielôtt a társalgást bere-
kesztenék.

Vajon a tudományos közvélemény miért nem öleli lelkesen keblé-
re e meghökkentô felfedezést? Vajon miért kezelik a megtervezettség
megfigyelését, intellektuális értelemben, ennyire kesztyûs kézzel? A
dilemma oka az, hogy míg egy élôlény, mondjuk, az elefánt egyik
oldalára az van írva, intelligens tervezés, a másik oldalon az Isten
felirat olvasható. A hívô emberek számára ebben semmi különös

nincs. Vajon miért esnék nehezére a tudománynak, hogy elfogadja
azt, amiben az emberek többsége hisz? Ennek számos oka van. Egyik,
hogy sokan hajlamosak vagyunk arra, amit egyszerûen elvhûségnek
nevezhetnénk. A másik, a tudományra sajátságosan jellemzô törté-
nelmi és filozófiai tényezôkre vezethetôk vissza. Ezek a különbözô
okok egymással is bonyolult kölcsönhatásban állnak.

Ami az elvhûséget illeti, vannak olyanok, akik egész életüket egy
meghatározott, nemes törekvésnek szentelik. A tudomány is nemes
küldetés, amely olykor harcos állhatatosságot kíván. A természettu-
domány rendeltetése az, hogy magyarázatot szolgáltasson a világ je-
lenségeire, s ez igen komoly feladat. Ugyanakkor más elvek (elsô-
sorban a vallás és a filozófia) is szolgálhatnak a világ bizonyos dol-
gainak magyarázatára. Bár e diszciplínák nem érintik egymás felség-
területét, néha mégis összeütközésbe kerülnek egymással. Ilyen ese-
tekben az elkötelezettebbek közül néhányan elvi álláspontjukat azon
célok elé helyezik, amelyet tulajdonképpen szolgálnia kellene.

A másik és egyben legsúlyosabb érv, amely miatt a tudomány ne-
hezen karolja fel az intelligens tervezés elméletét, azaz a teremtést,
szintén filozófiai megfontolásokon alapul. Sokan vannak köztünk
nagyszerû és köztiszteletben álló tudósok, akik egyszerûen nem akar-
ják, hogy a természeten túl bármi is létezzék. Nem akarják, hogy a
természetet bármiféle természetfeletti lény befolyásolhassa. Más sza-
vakkal tudományos megközelítésükbe hasonlóan a fiatal Föld elvét
hirdetô kreacionistákhoz, eleve (a priori) filozófiai kívánságokat
építenek be, melyek eleve korlátozza ôket abban, hogy milyen elve-
ket fogadnak el a világ eredetérôl.

Napjainkban egyre inkább világossá válik, hogy a tudomány, így
a természettudomány is önmagában kevés arra, hogy megmaradjunk
a teremtett világgal együtt. A hit ereje és megtermékenyítô volta
szükséges ahhoz, hogy tudásunkat valóban saját és az élôvilág hasz-
nára fordítsuk. Megértve a bibliai tanítás lényegét, nevezetesen azt,
hogy a világ uralása nem a pusztítást, hanem a megtartást jelenti, s
a Sátán mindig azzal kísérti a tudást, hogy nem tagadja Isten létét,
hanem azt mondja, hogy te is az lehetsz, ha eszel a tudás fájának gyü-
mölcsébôl. Ez az, ami nem igaz! A teremtett soha nem lehet azonos
a Teremtôjével, s ezt csak a hit igazsága és ajándéka teszi nyilván-
valóvá!

Dr. Kiss László
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November legelején kaptuk a hírt, hogy életének 92. évében elhunyt
Menczer Gusztáv. Ô a Szovjetunióba deportált Magyar Politikai Fog-
lyok Szövetségének szervezôje és elnöke. Ôt magát IV. éves orvostan-
hallgatóként deportálták, s végül a Bajkál-tó déli végénél – hazájától
8000 kilométerre levô – hatalmas GULÁG elosztótáborban, Irkutszk-
ban hagyták. Itt a soktízezer rabot elnyelô tábor kórháznak kinevezett
barakkjában osztották be orvosi szolgálatra. E minôségében sok jót tett
a magyar reformátusság jövôje érdekében.

2007-ben jelentek meg visszaemlékezései „A GULÁG rabtelepei”
címen. Lelkiségét következô mondatai fejezik ki. „Elôrebocsátom,
hogy az egyszerûnek közel sem nevezhetô átélt események ellenére az
emlékezésbôl teljesen hiányzik a kesergés. Sokkal inkább lelkem a Jó-
isten iránti hálával teli, mert hiszem, hogy akit az Úr szeret, azt nehéz
próbák elé állítja...”.

Narancsik Imre nagymuzsalyi lelkészt, losonci teológiai tanárt szov-
jet katonai bíróság halálra ítéli, majd életfogytiglani számûzetésbe kül-
di a Kurili szigetekre. Félúton majdnem holtan kirakják a marhavagon-

ból és az irkutszki tábori kórházba viszik. Menczer Gusztáv felismeri
a magyart, feljavítja, s maga mellé veszi mindenesnek. „Ezzel kezdhet-
tem rab honfitársaim támogatását. A maradék ételen 15 kilót szedett
fel. Ám sajnos mégis meghalt.”

„Egy etappal (szállítmány) Horkay Barna református nagytiszteletû
úr érkezett. A fürdôbôl kézben vitték fel a kórházba a terminálishoz
(kimúláshoz) közeli állapotban a 33 kilós embert. – Hosszú ideig segí-
tettünk a Jóistennek, hogy életben tarthassa. (Ez olyan jól sikerült, hogy
10.000 km-re, a sarkkörön túli Kolimára hurcolták.) Hazajövetele után
három gyermeke született, és száz évhez közeledve néhány esztende-
je szólította magához az Úr.” (Mi hozzátehetjük, hogy Feketepatak,
majd Tiszaeszlár lelkészeként sok embert vezetett Jézushoz!)

Néhány évvel ezelôtt a Magyar Köztársaság érdemrendjét kapta.
Most, 2011-ben pedig a legmagasabb polgári kitüntetést vehette át Or-
bán Viktortól, aki mélyen meghajolva csókolta meg a kerekesszékben
ülô „Isten munkatársát”.

-p -s

Isten munkatársa volt

Az ácsi templomban gyülekeztek 2011. október 29-én a Tatai Refor-
mátus Egyházmegye presbiterei. Itt rendezték meg az egyházmegye
idei presbiteri konferenciáját, ahová az egyházmegye szinte vala-
mennyi gyülekezetébôl érkeztek küldöttségek. Az alkalom kezdete-
kor a 134. dicséret elsô versét énekeltük el.

Az igehirdetés szolgálatát Dobai Sándor, a Komáromi Reformá-
tus Egyházmegye esperese végezte a rómaiakhoz írott levél 8. rész
28. verse alapján. Beszélt az 1100 esztendô megtartó csodáiról, bár-
milyen nehézség is volt a magyar történelemben, Isten megtartotta
népét. Történelmi áttekintést nyújtott a Felvidék nehéz helyzetérôl,
Trianonról és arról, hogy az elnyomás még erôsebbé kovácsolta az
elszakított gyülekezeteket. Isten még a vele szemben állókat is fel-
használja ügye szolgálatára, példaként hozta fel, hogy 1945 után a
lakosságcserét éppen a szlovák kommunisták állították le.
Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? – tette fel a kérdést.
Nekünk, presbitereknek tudnunk kell, hol a helyünk, mert
a feladatok vállalása a reménység forrása. Nagyon fontos,
hogy képes vagyok-e Isten munkájának nyomát felfedezni,
s tudok-e hálát adni Istennek a velem történtekért?

Sebestyén Miklós, az ácsi gyülekezet fôgondnoka kö-
szöntötte a megjelenteket és egyben kifejezte örömét, hogy a gyüle-
kezet lehet a presbiteri konferencia házigazdája.

A presbiteri konferenciát Gyimóthy Géza, a Tatai Református Egy-
házmegye gondnoka nyitotta meg, s útravalóul elmondta, nagyon
fontos, hogy minden nemzedék a reá kiosztott feladatát hajtsa végre.

Az elôadások sora elôtt Vörös Anita és Major Tamara szavalatát
hallgathattuk meg.

Az idei konferenciának – reformáció napján túlmenôen – különös
aktualitást adott, hogy a Felsôdunamelléki Egyházkerület újjászerve-
zésének 300. évfordulóját köszönthetjük. Ez volt a témája Gerecsei
Zsolt ácsi lelkipásztor elôadásának. Ô valódi történelmi hûséggel
emlékezett meg arról, hogy az árválkodás harminchat évének Ma-
gyari Péter püspökké választása vetett véget. Kiemelte azt a rendkí-
vül fontos tényt, hogy erre a püspökválasztásra alulról szervezôdô-
en, a gyülekezetek szavazatai alapján, szép egyetértésben került sor.

Az elôadást követôen az ácsi énekkar szolgálata következett. A
csodálatosan felcsendülô énekeket Baloghné Nagy Ildikó vezénylete
fogta össze. Ezután újabb szavalat következett, melyet Ódor Karo-
lina adott elô.

Helyzetképek, vallomások volt a címe a következô blokknak,
melynek célja az volt, hogy felvillanjanak presbitersorsok, helyzet-
elemzések az egyházmegye különbözô gyülekezeteibôl.

Különbözô emberek munkájukban, beosztásukban, családi állapo-
tukban, mégis egyek Istenbe vetett hitükben.

Balogh Péter esztergomi gondnok elôadásában elmondta, hogy
egykori cégvezetôként hogyan élte meg református hitét. Az elôzô
rendszerben minden vezetô beosztású embertôl elvárták, hogy tagja
legyen a pártnak, s ô mégsem lett az. Minden bizonnyal azért nem
próbálkoztak vele, mert nyíltan vállalta református hitét. Akik az Is-
tent szeretik, minden a javukra van – fogalmazott és azt tanácsolta a
jelenlévôknek, hogy bátran vallják meg hitünket. Mint egyházmegyei
tisztségviselô rendszeresen részt vesz gyülekezetlátogatásokon, de

szomorúan tapasztalja, hogy az elhangzott dolgok, kérések
igen gyakran feledésbe merülnek. Ezúton is kéri az egy-
házmegye vezetését, hogy a gyülekezetlátogatások jegyzô-
könyveit, azok tapasztalatait gondosan elemezzék, hiszen
ezek azok a visszajelzési pontok, ahol a gyülekezetek éle-
térôl, állapotáról biztos képet kaphatunk.

Fábián Károly etei gondnok egészen más életpályát fu-
tott be, elmondta, hogy egykori lelkipásztora, mostani esperese ké-
résére vállalta a megbízást. Hitvallása szerint a gyülekezetnek igazi
pásztorra van szüksége, olyan lelkészre, aki a gyülekezeti tagok
minden dolgára nyitott, ügyes-bajos dolgaikat nem tehertételként éli
meg.

Paksi Márta bábolnai presbiter elmondta, hogy Isten új utat nyi-
tott életében, hiszen ô csupán 24 éves korában keresztelkedett meg.
Hitvallásában megemlítette, nagyon fontosnak tarja, hogy életünket,
mindennapi tevékenységünket hozzuk összhangba hitünkkel.

A presbiteri konferencia Máté László esperes zárszavával ért vé-
get.

A jelenlévô gyülekezet a templomkertben felállított emlékmûnél
emlékezett meg Herczeg Lajos egykori teológusról, a település szü-
löttérôl, aki az 1956-os harcok során, miközben egy sebesült társán
próbált segíteni, gyilkos fegyver által hôsi halált halt.

A konferencia után szeretetvendégségben volt részünk, ahol kö-
tetlen beszélgetés közben az ácsi asszonyok finom süteményeit fo-
gyaszthattuk.

Bogáth István

Helyzetképek, vallomások – Ács
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Az alkalomnak a közel-
gô presbiterválasztás
és a reformáció emlék-
napja általi kettôs minô-
sítettségét hangsúlyoz-
ta a konferencia beve-
zetôjében Dr. Tóth Já-
nos megyei elnök. Idéz-
te Dr. h.c. Szabó Dáni-
elnek az országos el-
nökségi ülésen elmon-
dott kérdését: „Mit ér
az ember, ha magyar
református presbiter?”
Azt javasolta, hogy a
válaszra hagyjunk idôt
magunknak – a felelôs-
séget vállaljuk fel, az
értékelést illetôen pe-
dig reménységgel te-
kintsünk a megbízá-

sunkat felülrôl küldô és életünket kegyelmesen elfogadó Mindenha-
tó Istenre.

A rendezô egyházmegye köszöntését Sipos Tas Töhötöm esperes
tolmácsolta.

A nyitó áhítatot a testvérszervezeti kapcsolatok mûködésének je-
gyében Módi József, az Aradi Egyházmegye esperese, ágyai lelki-
pásztor tartotta a 8. boldogmondás igéjének magyarázatával. Az
üzenet megértéséhez tudatosítani kell, hogy ellentét áll fenn Krisztus
világa és a mi világunk között. Számítani kell rá, hogy ha hûséges
tanítványként békességre törekszünk, üldöztetésben lesz részünk.
Ezzel együtt vállalni kell a „villámhárító” szolgálatot és közben
ügyelni, hogy mi magunk ne sérüljünk meg. Azért vagyunk kelle-
metlenek környezetünkben, mert rámutatunk, milyennek kellene len-
ni. Szokatlan kívánsággal zárult az igehirdetés: ne legyen soha túlsá-
gosan nyugodt az életünk – Isten igazsága ügyében ne restüljünk meg.

A konferencia kiemelkedô eseménye és programja volt Gulácsy
Lajos nyugalmazott kárpátaljai püspök bizonyságtétele. Lajos bácsi
– azt kérte, így szólítsuk – fiatalos, meggyôzô erôvel adott tudósítást
hitvalló életérôl és szolgálatáról. Beszámolt a kárpátaljai csodákról,
arról a lelkületrôl, amely bosszantására volt a hatalomnak: nem volt
lázadás, nem volt öngyilkosság a nehéz idôkben, s ahonnan elhur-
colták a lelkipásztorokat, ott a presbiterek váltak Isten eszközeivé a
gyülekezetek talpra állításában. Felhívta a figyelmet arra, hogy most
nagyobb a veszély, mint 60 évvel ezelôtt volt, a nagy szabadság csá-
bításai közepette a mai társadalmat csak Isten beszéde, Isten Igéje
mentheti meg. Felelevenítette 7 és fél éves „kazahsztáni kiruccaná-
sának” idejét, amelyrôl azt vallja, hogy mivel Isten kezébôl fogadta
el a próbatételt, az Ô áldását tapasztalta meg a nyomorúságban is. A
nehéz évtizedek során edzôdött hite azzal a boldog bizonyossággal
ajándékozta meg Lajos bácsit, aki jelenleg is aktív, szolgáló életet
él, hogy a haláltól nem félni kell, hiszen nem kerülhetjük el, hanem
legyôzni, s az a jó érzésünk lehet, hogy minél öregebbek vagyunk,
annál közelebb kerültünk Isten országához. Gondolatai, szavai fele-
lôsséget ébresztettek, bíztattak és hiteles példát adtak mindnyájunk
számára.

A második elôadásban Pentaller Attila szarvasi lelkipásztor az em-
beri szabad akaratról beszélt érdekesen és szemléletesen, a modern
számítógépes technika lehetôségeit használva. Felhívta a figyelmet
a válaszadás nehézségeire, hiszen hajlamosak vagyunk saját gondo-

latainkat kiolvasni a Szentírásból vagy világi fogalmakkal próbáljuk
leírni a bibliai igazságokat, ill. mindent egyetlen logikai rendszerben
szeretnénk összefoglalni. A helyes válaszhoz „szükséges megújul-
nunk elménkben”. A bûneset elôtt volt, utána már nincs szabad aka-
rat a jó választására. „Váltóállításra” van szükség, mely a kárhozat
sínpárjáról az örök életére irányít. Az újonnan születés a feltétel és
Isten Lelke tesz alkalmassá az újjászületés lehetôségének elfogadá-
sára. Az így megvalósuló szabad akarat azonban csak Krisztusban
maradva, Krisztus által lehet tartós és folyamatos.

Kalmár János, a vendéglátó Sarkad-Belvárosi Gyülekezet lelki-
pásztora vezette a záró imaközösséget, melynek aktivitása is hála-
adásra indító volt és azt jelezte, hogy Isten áldása gazdagon kiáradt
a jelenlevôkre.

A rendezvényen a határontúli testvérszervezetek is képviseltették
magukat, Venter Miklós a Királyhágómelléki Egyházkerület fôtitká-
raként és az Aradi Egyházmegye elnökeként adta át köszöntését.
Megtisztelô volt, hogy az Aradi Egyházmegye szolgálattevô espere-
se, Módi József mellett, a Kolozsvári Egyházmegye esperese, Oláh
József is részt vett a konferencián.

A köszöntések sorában nagy örömünkre szolgált a Gulácsy Püspök
Urat elkísérô Nagy Bélának, a Kárpátaljai Egyházkerület fôgondno-
kának a felszólalása és tájékoztatása.

A közel 150 résztvevô Isten iránti hálával köszönhette meg a há-
zigazda sarkadi gyülekezet vendéglátó szeretetét és gondoskodását.

Dr.T.J.

Gulácsy püspök úrral Sarkadon

A Kis herceg írójának újévi imájából
Uram! Nem csodákért és látomásokért fo-
hászkodom, csak erôt kérek a hétköznapok-
hoz.
Taníts meg a kis lépések mûvészetére!
Segíts engem a helyes idôbeosztásban.
Ajándékozz biztos értéket a dolgok fontos-
sági sorrendjének, elsôrangú vagy csupán

másodrangú fontossága megítéléséhez.
Ôrizz meg az élet elszalasztásának félelmétôl. Ne azt add ne-
kem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van.
Uram! Taníts meg a kis lépések mûvészetére! Ámen.

Antoine de Saint-Exupéry
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A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2012. évi eseménynaptára

Ôrállók ôre – a szabadság ajándéka
Arad

Az Aradi Egyházmegyében hagyományosnak mondhatóan ezúttal is
közös szervezésben zajlott a lelkészértekezlet és a presbiteri konfe-
rencia. A nyitó áhítat szolgálatát Sipos Tas Töhötöm, a Békési Refor-
mátus Egyházmegye esperese végezte az 1Timóteus 1,12 alapján.
Önvizsgálatra és hálaadással való emlékezésre hív ez az Ige. Kérdés,
hogy hogyan emlékezünk: kinek
tulajdonítjuk az érdemet szolgá-
latunk ajándékaiért, milyen volt a
„találkozás” elôtti út, és mit jelen-
tett a Krisztussal való találkozás.
Fontos tudni, hogy döntésünkben
nem a mienk az érdem – Ô tett al-
kalmassá, Ô ítélt hûnek. A mi fe-
ladatunk az, hogy engedelmesek
legyünk a megszólításra.

A konferenciát köszöntötte Ba-
racsi Levente, a vendéglátó Arad-
Belvárosi Gyülekezet lelkipászto-
ra, Bodnár Lajos Arad megyei lel-
készértekezleti elnök, Bognár Le-
vente, aradi alpolgármester és Far-
kas Zoltán szeghalmi presbiter,
Békés Megye Képviselôtestületének elnöke, parlamenti képviselô is.

Az elsô elôadást Dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere
tartotta „Ki ôrködik az ôrállók felett” címmel, melyhez a bibliai for-
rást Ezékiel könyve 33. része jelentette. Akik Isten gyermekei, azok
mindnyájan ôrállók és nagy a felelôsségük, mint ahogy a vezetôké
is, akiknek hatalmából áldás és átok is származhat. Éppen ezért fon-
tos, hogy engedjük-e fényt magunkon átsugározni, üzenet-e, s milyen
üzenet az életünk, kinek szól a mi mûvünk? Mit üzen az „ötödik
evangélium”, a saját életünk, ahogyan éljük az életünket. Hidakat
építünk vagy falakat? Integrálunk vagy rombolunk? – tette fel a kér-
déseket. Isten nem „csendes klubtag” akar lenni az életünkben. Mi-
lyen sáfárok vagyunk? A jó sáfár azt tudja, hogy nem tudja, mikor
jön el az ura! Kereszt nélkül nincs korona! Ahhoz, hogy a gyógyu-
lás meginduljon, a sebeknek fájni kell! Fontos, hogy kire tekintünk,
ki vezet bennünket. A vezetés nem kiváltság, hanem kegyelembôl

táplálható szolgálat. Isten nem azt akarja, hogy halálra dolgozd ma-
gad, hanem megengedi, hogy munkatársa légy. Többek között ezek
a kérdések és a velük kapcsolatos személyes bizonyságtevô válaszok
tették maradandó élménnyé az elôadást és hívták fel a figyelmet ar-
ra, hogy csak Istennek átadott életû ôrállók szolgálata adhat reményt

korunk erkölcsi válságának meg-
oldására.

Szünet után Dr. Tóth János, a
MRPSz Békés megyei területi
szervezetének elnökének elôadása
következett „A szabadság ajándé-
ka Isten törvényében” címmel. A
reformáció jelentette az evangéli-
um és a törvény helyes viszonyá-
nak a felismerését. Az a körül-
mény, hogy Isten törvénye össze-
tartozik az evangéliummal, meg-
határozza karakterét. Jézus azért
jött, hogy szabaddá tegye az em-
bert az evangélium ereje által. A
Tízparancsolatot úgy tekinthetjük,
mint az Istentôl nyert nagy sza-

badság 10 mondatát! A keresztyén ember számára a szabadságot az
jelenti, hogy egyedül kegyelembôl, a teljes mértékben a kegyelem-
re hagyatkozó hit által szabadíttatik meg. A Tízparancsolat ígéretei:
szabadság üzenetek, a szabad engedelmesség kegyelmi ajándékai.
Ha Istenhez igazodik az életünk, akkor szabadok leszünk: életünk
teljességre jut, megengedhetjük magunknak a szeretet rendjébe il-
leszkedést, az élet támogatását, a hûséget, a bizalmat, a másokkal
együtt örülést.

A konferencia keretében került sorra ünnepélyes keretek között az
Aradi és a Békési Református Egyházmegyék közötti együttmûkö-
dési megállapodás aláírása, melynek célja a Magyar Református
Egység megvalósításában közös programok, látogatások gyülekezeti
és kistérségi szinten, csere szolgálatok, közös pályázatok megvaló-
sítása és kölcsönös imaszolgálat.

Dr.T.J.

A Szövetség központi szervezete 2012-re vo-
natkozólag a következô idôpontokra, ill. hely-
színekre tervezi fôbb rendezvényeit:

Közgyûlés:
2012. március 10. (szombat) évi rendes köz-
gyûlés a Dunamelléki Református Egyház-
kerületi Székház és Konferenciaközpont
dísztermében (1092 Bp., Ráday utca 28. II.
emelet)

Elnökségi ülések:
2012. február 11. (szombat), Bp., Ráday u.,
2012. május 18-19. (péntek-szombat), Verôce,
2012. október 19-20. (péntek-szombat), Bp.,
Ráday u.

Kérjük, a közgyûlés és az elnökségi ülések
napjaira a területi szervezetek más alkalmat
ne tervezzenek!

A Szerkesztô Bizottság ülései:
2012/1. szám: 2012. január 16. (hétfô) 17 óra
2012/2. szám: 2012. február 27. (hétfô) 17 óra
2012/3. szám: 2012. április 16. (hétfô) 17 óra
2012/4. szám: 2012. július 2. (hétfô) 17 óra
2012/5. szám: 2012. szeptember 17. (hétfô)

17 óra
2012/6. szám: 2012. november 5. (hétfô)

17 óra

Helyszín: Bp., Ráday u.

Konferenciák:
A 18. Nemzetközi (Kárpát-medencei) Presbi-
teri Konferencia helyszínét, idôpontját és té-
máját késôbb tesszük közzé. 
A 32. Dunamelléki Egyházkerület Presbiteri
Konferenciájának helyszínét és témáját ké-
sôbb tesszük közzé. A hagyományosan „Vi-
rágszombat”-i konferencia idôpontja: 2012.
március 31. 
A Dunántúli, a Tiszáninneni és a Tiszántúli
Egyházkerület presbiteri konferenciáiról a
lapzárta idôpontjában nem áll rendelkezé-
sünkre konkrét információ.

Presbiteri imanap:
2012. június 17.
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Ha régóta ismerünk valakit, és különbözô szerepkörökben találko-
zunk vele, nehéz elszakadni az elôzô benyomásoktól. Így vagyok
Békefy Lajossal is, akit rádiósként ismertem meg. Az arca csak nagy-
sokára úszott rá a hangra, amelyet sokszor és szívesen hallgattam a
Kossuth-on. Most viszont a szerkesztôségi üléseken általában szem-
ben ülünk, és szívesen elemzem magamban a mimikáját: van úgy,
hogy a hozzászóló iránti tisztelet gátolja, hogy ôszintén kimondja,
amit gondol – ilyenkor leszegi a fejét, és mintha számolna magában,
csak azután szólal meg; van, amikor kitör belôle a jókedv (néha iro-
nikus megjegyzéssel kísérve), ilyenkor nyíltan, ôszintén nevet; van,
amikor kicsit elveszti a türelmét, ilyenkor nem éppen élvezetes a még-
oly udvariasan megfogalmazott kifogása sem. Felelôs szerkesztô, és
úgy van rendjén, hogy felelôsen gondozza, bírálja, szerkessze a la-
pot. Most nem kell sokáig faggatnom, élettörténetét szép, kerek re-
formátus-lelkészi mondatokban meséli.

– Az örökkévaló Istennel kell kezdenem. Édesanyám a születé-
sem elôtt napokon át úgy érezte, egy kéz nehezedik a vállára, meg
álmot is látott, s hangot hallott a fénybôl: menj vissza a földi dimen-
zióba, fiad fog születni, neveld fel. Amikor majd’ két évtizedre rá
bejelentettem neki, hogy teológiára akarok menni, édesanyám elme-
sélte, hogy már születésemkor elpecsételôdtem. Hívô nagyanyám és
a történelmi kálvinista elveket valló édesapám is segített a hitbeli el-
igazodásban. Gyôrben ismerkedtem meg a Bethániával, s kaptam
életre szóló vándorbotot az egyháztörténet tanárától, Pataky László-
tól. Konfirmációi igém a Lukács 12-ben az „Ahol a kincsetek, ott a
szívetek” volt.

– Budapesten, majd Wittenbergben végeztem a teológiát. Buda-
pesten diplomáztam és itt szenteltek fel. Ezt több évtizedes önkép-
zés követte: nyelveket, filozófiát, teológiatörténetet, eszme- és dog-
matörténetet tanultam. Leginkább a rendszeres teológiához vonzód-
tam, talán a filozófiai vénám okán. Sokat és
sokáig írtam és írok, dolgoztam a Reformá-
tusok Lapjánál, írtam a Theológiai Szemlé-
be és sok egyházi és világi sajtótermékbe.

– A PhD-m témája a Szentlélekrôl szóló
református tanítás összehasonlítása két pro-
fesszor: Jürgen Moltmann (a Szentlélek és a
reménység összefüggéseirôl tartott egyszer
elôadást, amelyet volt szerencsém tolmácsol-
ni) és Michael Welker heidelbergi professzor
munkásságában. Ez utóbbi keze alatt dol-
goztam ki a disszertációmat.

– A szívemhez közel álló másik terület a
szociáletika. A társadalom és a keresztyén
bizonyságtétel, a hit és a tudomány viszo-
nyának kutatása során könyveket fordítot-
tam, tanulmányokat írtam ebben a témában.

– De voltam gyülekezeti lelkész is kilenc
esztendeig, ezalatt két templomot építettünk.
A fiatalokkal külföldi utakat szerveztem, s
ôk templomépítés közben például a Rostock-
ban tanult evangéliumi énekeket énekelték.

– Nem utolsó sorban kedvenc területem
az irodalom. Saint Exupérytôl Dosztojevsz-
kijen át Dürrenmattig tart a skála. Végül
Hammarskjöld ENSZ fôtitkár úrról sem
szeretnék megfeledkezni, aki az Isten elôtti
személyes felelôsség csodálatos tanúbi-
zonyságát adta „Lelki naplójában”, amelyet
nagy szeretettel fordítottam le.

– Az újságírás számomra a rendszerváltás körüli mozgalmas idô-
szakkal vált fontossá. Ekkor Kozma Imre atyával küzdöttem magam
is Csillebércen a menekültek szabadulásáért, vagy említhetném a
német adományok tömegét, amelyeket Nagyvárad téri egyházme-
gyei lelkészként lelkészcsaládoknak osztottam szét. A németektôl
pénzt is kaptunk, abból indítottam a Hit és jövô címû lapot. Közben
megalakult a Presbiteri Szövetség. A szervezetnek javasoltam, hogy
indítsunk lapot, amely nem egészen egyházi, de nem is világi, a va-
lamikori Magyar Presbiter utódlapjaként. Eközben 15 éven át a
Reformpresst szerkesztettem, 80 külföldi egyházi szervezetnek to-
vábbítva a Zsinatról faxon a magyar egyházi híreket.

– Frankfurtban a Média Akadémián egy évet végeztem, közben
hazajártam. Majd a Kossuth Rádió református adását szerkesztet-
tem. Ezt a szolgálatot hat éven át végeztem. Legnagyobb vívmánya-
ink egyikének tekintem, hogy az istentiszteletek közvetítését sikerült
a határon túlra is átvinni. Talán a csúcs az volt, amikor Juhász Judit
rádiós elnökhelyettesi segítségének köszönhetôen 2000-ben a genfi
Kálvin templomból közvetítettünk magyar református istentisztele-
tet. Ott volt az összes magyar református püspök – Tôkés László hir-
dette az Igét –, és ott volt a magyar kormány, Orbán Viktor beszé-
det is mondott.

– Ezután jött 2002-tôl a börtönmisszió. Elmondhatatlan, mennyit
kaptam a fogvatartottaktól, amikor az elsô konok elzárkózás idôsza-
ka után lelkesen énekeltek zsoltárokat, dicséreteket, evangéliumi
énekeket. Elismerem, nem én találtam ki, hogy a börtönbe menjek
hirdetni az Igét, de azt is tudtam, amikor rábólintottam a kényszer-
választásra, hogy ott is lehet Istent dicsérni. Annak idején dudari lel-
kész koromban az öreg gondnok úr mondta: Maga végig Jézus
Krisztusról prédikált... Kívánom, hogy amerre jár, ezt az evangéliu-
mi örömet tudja hirdetni és okozni. Nem mellôztem a szakszerû fel-

készülést sem: posztgraduális börtönpasz-
torációs képzésen vettem részt 3 évig, majd
felsôfokú büntetésvégrehajtási képzésen. A
börtönvilág életveszélyes – ezek a képzések
felvérteztek engem. És csodákat éltem meg!
Két kápolnát építettünk, Hit- és erkölcstan
munkafüzetet írtam fogvatartottaknak, in-
terregionális kapcsolatokat építettünk ki az
osztrák börtönlelkészi szolgálattal. „Oda-
bent” két férfi és egy nôi alegységben önjá-
ró bibliakör mûködik napi foglalkozással.
Olyan helyeken is, mint a kommunista fé-
szekként elhíresült Dunaújvárosban, elfo-
gadták immár a börtönlelkészi szolgálatot.
A romákkal testvéri kapcsolatom van; az
egyik csoda a roma imanap. A feleségem,
Klaudia a nôk világ-imanapját a börtönben
is megszervezte, és ma már az egész ország-
ban megtartják. Summázva: naponta megél-
tem a szabadítást, amikor a térdeplésbôl az
Úristen keze felhúzott, s a kérdésemre, hogy
mit keresek itt, az lett a válasz, hogy tele lett
a börtönkápolna.

Jó dolog az Urat szolgálni, abban van a
múlt, a jelen és a jövô. Ezt tudni és egzisz-
tenciálisan is megélni a legnagyobb öröm.

Az életrajzi vázlatot lejegyezte:
Farkas Márta

„Jó dolog az Urat szolgálni...”
Interjú dr. Békefy Lajossal, a Presbiter felelôs szerkesztôjével

A „Nemzeti Újságírásért” kitüntetés bronz
fokozatát adományozta nemzeti ünnepünk al-
kalmából a Független Újságírók Szövetsége
eddigi eredményes és magas színvonalú új-
ságírói tevékenysége elismeréseként Dr. PhD
Békefy Lajos publicistának, a PRESBITER
fôszerkesztôjének, református lelkésznek.



PRESBITER
20 év

172011. november-december

Sokéves hagyományainkhoz híven, Szövetségünk októberi elnöksé-
gi ülését valamennyi területi szervezet elnökeinek, valamint a hatá-
ron túli szövetségek elnökeinek a meghívásával tartotta meg okt. 14-
15-én a Ráday Kollégiumban. Az
elsô napon konzultáción beszéltük
meg örömeinket és gondjainkat, a
második napon nyilvános elnök-
ségi ülésen hoztunk határozatokat
a halaszthatatlan kérdésekrôl.
Örömmel üdvözöltük az ülésen
az Erdélyi Református Egyházke-
rület Presbiteri Szövetségének el-
nökét, Pályi Józsefet és alelnökét,
Tóth Lajost, a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyházkerület Presbiteri
Szövetségének elnökét, Gyurkó
Miklóst, valamint a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerü-
let Presbiteri Szövetségének elnö-
két, László Kálmánt, Felügyelô
Bizottságunk képviselôjét, Kovács Zoltánt, továbbá a „Presbiter”
lap felelôs szerkesztôjét, Dr. Ph.D. Békefy Lajost és nejét.

Az elnökségi ülés határozatai a következôk voltak:
Az Elnökség

13/2011. Eln. üdvözli a „Presbiter” c. lapot abból az alkalomból,
hogy idén már a XX. évfolyam jelenhetett meg. Köszönetet mond a
lap fôszerkesztôjének és Szerkesztô Bizottsága volt és jelenlegi tag-
jainak áldozatkész és magas színvonalú munkájáért és kívánja, hogy
a lap továbbra is az olvasók lelki gazdagodását szolgálja mind a hit-
mélyítô és bibliaismereti cikkek, mind az eseményekrôl adott hírek
terén;

14/2011. Eln. örömének ad kifejezést annak hallatán, hogy a Sá-
rospataki Református Teológiai Akadémián nagy létszámban vesznek
részt presbiter testvéreink a felsôfokú továbbképzés többféle formá-
ján és az SRTA már Kárpátalján
is indított ilyen képzést. A presbi-
terképzés terén továbbra is fej-
leszteni kell az alkalmak interak-
tív jellegét és a lelkészkörökhöz
illeszkedô kiscsoportos foglalko-
zásokat. Megállapítja, hogy a Zsi-
nat rendkívüli ülésén javaslatun-
kat, amely hangsúlyozza a kisköri
képzés fontosságát, kedvezôen
fogadták. A presbiterképzés szer-
teágazó felelôsségteljes munkájá-
nak a megosztása érdekében is-
mételten felkéri a presbiterképzé-
si titkárt, tegyen lépéseket a pres-
biterképzési bizottság létrehozá-
sára ill. mûködtetésére;

15/2011. Eln. jóváhagyólag ve-
szi tudomásul a beszámolót a Tahiban szept. 1-3. között megrende-
zett 12. Országos Presbiteri Konferenciáról és a presbiterválasztások
küszöbén hangsúlyozza annak a témának a fontosságát, amely a kon-
ferencia központi mondanivalója volt: nyitott ajtók a presbiteri szol-
gálat különbözô formái elôtt;

16/2011. Eln. örömmel üdvözli azokat az életjeleket, amelyek a
Baranyai, a Bács-Kiskunsági és a Tatai Területi Szervezet újraindult
ill. megindult munkáját jellemzik, és támogatja azt a törekvést, hogy

létrehozzunk területi szervezete-
ket a Nyirségi, Szatmári és a Sza-
bolcs-Beregi Egyházmegyében.
Továbbra is szorgalmazza a Szö-
vetség területi életének a megin-
dítását a Dunántúli Egyházkerü-
let területi szervezettel nem ren-
delkezô egyházmegyéiben;

17/2011. Eln. örömmel üdvözli
és támogatja a magyarországi te-
rületi szervezetek és a határon túli
társszervezetek többféle formájú
együttmûködésének erôsödését;

18/2011. Eln. megköszöni a
Felügyelô Bizottság munkáját és
jelentését a Szövetség mûködésé-
rôl, a Gazdasági Bizottság munká-

ját, valamint a lelkiismeretes könyvelést a szövetségi titkár részérôl.
Hálát ad Urának azért, hogy ezeket a munkákat az érintettek felelô-
sen és körültekintôen végzik;

19/2011. Eln. az Alapszabály elôkészített módosításának terveze-
tével kapcsolatban, amely a tisztségviselôk mandátumát 6 évre kí-
vánja visszaállítani, javasolja, hogy a területi szervezetek esedékes
tisztújító területi közgyûlésüket csak a 2012. évi országos közgyû-
lést követôen tartsák meg;

20/2011. Eln. továbbra is keresi a módját annak, hogy fiatal pres-
biterek is csatlakozhassanak a Szövetség munkájához;

21/2011. Eln. elfogadja a Szövetség 2012. évi eseménynaptárát és
felhatalmazza a fôtitkárt, hogy a 2012. évi nemzetközi konferencia
helyszíne és idôpontja, valamint a Dunamelléki Egyházkerületi Kon-
ferencia helyszíne tekintetében az eseménynaptárt véglegesítse;

22/2011. Eln. 2012-re vonatkozólag javasolja, hogy a 2012. évi
Közgyûlés a tagdíjat 2000 Ft/év,
a PRESBITER elôfizetési díját
évi 2100 Ft/év összegben állapítsa
meg.

23/2011. Eln. szükségesnek
látja operatív bizottság megalakí-
tását a hit- és erkölcstan, ill. etika
oktatás kérdésében olyan állásfog-
lalás kialakítása céljából, amely
tükrözi a Szövetség határozott
véleményét a tantárgy kötelezôvé
tételérôl a magyarországi isko-
lákban. A bizottság tagjaiul java-
solja dr. Békefy Lajost, dr. Hardy
F. Gábort, dr. Judák Endrét, de
örömmel üdvözli az ülés bármely
résztvevôjének a csatlakozását is;

24/2011. Eln. felhívja a területi
szervezetek figyelmét arra, hogy a 2012. évi munkaterveket a febru-
ári elnökségi ülés elôtt terjesszék be, valamint szükségesnek látja,
hogy a Missziói, a Presbiterképzési és a Gazdasági Bizottság is ké-
szítsen 2012. évi munkatervet a megjelölt határidôre.

SzS

Kibôvített elnökségi ülés a Szövetségben
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Lapköszöntô Felvidékrôl
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház presbiterei nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Magyar Református
Presbiteri Szövetség 20. évfordulóját ünneplô PRESBITER lapját.

Mivel a Presbiter lapot elektronikus úton „kézbe” veheti a Kárpát-medence, Európa és a Föld minden ôrállója, így szere-
tettel köszöntöm Presbiter testvéreimet a Lukács evangélium 12, 42-43 versével: „Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hû és
bölcs SÁFÁR, kit az Úr gondviselôvé tôn az ô háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében? Boldog az a szol-
ga, akit az ô ura, mikor haza jô, ilyen munkában talál!”

Kedves magyar református Presbiter testvérem, a hû és bölcs szolgálat, a gondviselés az én feladatom Felvidéken, a Te fe-
ladatod lakhelyed szerint Kárpátalján, Partiumban, Erdélyben, Délvidéken Szerbiában, Duna-Dráva szögben Horvátország-
ban, Muravidéken Szlovéniában, Ôrségben Ausztriában, az Anyaország négy egyháztestében és így közös feladatunk és fe-
lelôsségünk a Kárpát-medencében.

Református presbiterként nagy a felelôsségem. Az egyértelmû életemmel: hitemmel, szavammal, életvitelemmel, magatar-
tásommal felelôs vagyok Isten országáért a családomban, munkahelyemen, a szûk és tágabb közösségben.

2009. május 22-tôl ami történik valamelyik Református Egyháztestben, annak valamilyen formában kihatása van az
egész Kárpát-medencére, a Magyar Református Egyházra. A magyar református presbiter felelôsége 2011-ben tehát nem lo-
kális, hanem regionális, minimálisan Kárpát-medencei.

2011. május 31-én Szlovákiában is megtörtént a népszámlálás. Várjuk az adatokat a felvidéki magyar nemzetrész népes-
ségének csökkenésérôl: nemvállalásáról, asszimilációról, és a református hitvallás felvállalásáról, ami százalékban megosz-
tódik a magyar és szlovák nemzetiségû reformátusokra. Református magyarajkú presbiterek vállaljuk küldetésünket, felelôs-
ségünket és az egyre nehezebb szolgálatot az egyházban és közéletben.

Én, magyar református presbiter, és Te kedves presbiter társam, külön-külön és együtt felelôsek vagyunk, mindenki a saját
tisztsége szerint az Isten országáért a magyar nemzet közösségében itt a Kárpát-medencében, Európában és az egész világ-
ban élô keresztyén honfitársainkért.

Isten áldását kérem minden presbiter társam életére és szolgálatára, a Magyar Református Egyház vezetôire és vezetettjeire,
a Magyar Református Presbiteri Szövetség vezetôire és vezetettjeire, a PRESBITER lap munkatársaira.

Fekete Vince
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház fôgondnoka, a Zsinat világi elnöke

Szarka Miklós: Hatszemközt
A Kálvin Kiadó október 29-én a budai vár-
beli Litea könyvesboltban rendezte Szarka
Miklós családterapeuta lelkipásztor „Hat-
szemközt” címû könyvének bemutatóját.
A könyvbemutatón Mucsi Zsófia, a Kálvin
Kiadó szerkesztôje a könyvet úgy jelle-
mezte, hogy a beszélgetéseket, amelyek a
szóbeliség mûfajához tartoznak, a szerzô
négyes szerkezetben adja vissza. ezek:
esettanulmány, a probléma felvetése, bib-
liai Ige, vagy Igék és ez(ek) alapján igehir-
detés. Veszelka Tamás lelkipásztor, akit
Szarka Miklós keresztelt, idézeteket olva-
sott fel a könyvbôl és az abban foglaltak-
hoz kapcsolódva, elmondta Szabó Lôrinc

„Lóci óriás lesz” c. versét. A szerzô szolgálatát és a könyvet többen is na-
gyon pozitívan értékelték, így dr. Neuwirth Magda, a Bethesda Kórház
pszichiáter fôorvosa és Szövetségünk fôtitkára is. Utóbbi elmondta, hogy a
könyvet minden presbiter számára jó szívvel ajánlja.

A könyvbemutató egyúttal a reformáció ünnepének egyik budapesti ese-
ménye volt, amit hangsúlyozott az is, hogy Bács Ferenc Jászai-díjas mûvész
elmondta Illyés Gyulának „A reformáció genfi emlékmûvénél” címû versét.
A megjelentek meghallgathatták a Zeneakadémia diákjai „Subito Cantate”
kamarakórusának szolgálatát, akik Goudimel 42. zsoltárát és Mendelssohn
„Búcsú az erdôtôl” c. szerzeményét énekelték. A bemutató a megjelentek
részére fogadással zárult.

SzS

Pap Gábor mûvészettörténész
könyvújdonságai az Uropath Kiadónál:
Megjelent a Varázstükör sorozat elsô két kötete (A Napút fes-
tôje – Csontváry Kosztka Tivadar és a Jó pásztorok hagyaté-
ka). Még ez évben várhatóan
megjelenik a sorozat harma-
dik kötete: Az ég mennyeze-
ti – tanulmány a Nagy-Ma-
gyarország templomainak
festett kazettás mennyezet-
képeirôl. Megrendelhetô
2800 Ft/darab áron.
tel.: +36 70 252 2831
vagy e-mail:
drnagyattila123@gmail.com

A presbiter könyvespolcára
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Szeptember
14-én a Kossuth Rádió Református Félóra c.

mûsorában részletes beszámoló hangzott
el Szövetségünk Tahiban megrendezett 12.
országos konferenciájáról. A mûsorban in-
terjú hangzott el – többek között – dr. Szi-
lágyi Sándorral, Szövetségünk fôtitkárával.

16-án a tatai egyházmegyei területi szerveze-
tünk rendezésében Etén presbiteri konfe-
renciára került sor, melyen dr. Viczián Mik-
lós missziói titkárunk elôadással szolgált.

17-én Göncruszkán presbiteri konferenciát
tartottak, ahol – többek között – Csomós
József püspök a presbiterválasztás idôsze-
rû kérdéseirôl tartott elôadást.

Ugyanezen a napon Fábiánházán, az Ecsed-
ménes Lovardában tartotta „Szatmár hatá-
rok nélkül” elnevezésû ünnepélyes rendez-
vényét a Reformátusok Szatmárért Köz-
hasznú Egyesület.

20-án elnökünk és fôtitkárunk részt vett a
2012. június 1. és 3. között megrendezni
tervezett budapesti nagy evangélizációs
alkalom elôkészítô ülésén, amelyen Frank-
lin Graham, a világhírû evangélista, Billy
Graham fia szolgál.

24-én tartotta soron következô presbiterkép-
zési alkalmát Szövetségünk csongrádi egy-
házmegyei területi szervezete az újszegedi
református egyházközségben.

28-29-én a Zsinat rendkívüli, balatonszárszói
ülésén Szövetségünket dr. h.c. Szabó Dá-
niel elnök képviselte. Erre az ülésre Szö-
vetségünk javaslatokat is küldött be a lel-
készi kiskörökkel, a kötelezô hittanokta-
tással és a Szövetség által az új presbiterek
részére készített tájékoztató füzettel kap-
csolatban.

Október
1-én a Siklós-Máriagyûdi Református Társ-

egyházközségben tartotta presbiteri konfe-
renciáját Szövetségünk baranyai egyház-
megyei területi szervezete.

2-án a Nagykunsági Református Egyházme-
gye presbiteri és nôszövetségi közös kon-
ferenciát tartott Martfûn, a Református
Templomban. Az alkalmon Kupai-Szabó
Kornél helyi lelkipásztor köszöntötte a
vendégeket. Igét hirdetett Szabó József es-
peres, majd beszámolt a Nagykunsági Egy-
házmegye életérôl. A délután folyamán a
résztvevôk az egyházközségek beszámo-
lóit hallgatták meg.

8-án férfi csendesnapot tartott baranyai egy-
házmegyei területi szervezetünk Sellyén.

Ugyanezen a napon tartotta 20 éves jubileu-
mi konferenciáját társ-szervezetünk, az Or-

szágos Református Nôszövetség a Buda-
pest-Pozsonyi úti református egyházköz-
ségben. A konferencián fôtitkárunk is
részt vett.

9-én a Monor-Kistemplomi református egy-
házközségben tartotta presbiterképzési al-
kalmát Szövetségünk délpesti egyházme-
gyei területi szervezete.

11-én Szövetségünk örvendetes mérföldkôhöz
érkezett: elindult új honlapunk, melynek
címe: www.presbiterkepzes.hu. A Presbi-
teri Szövetség Elnöksége ezúton is köszö-
netét fejezi ki dr. Judák Endre presbiter-
képzési titkárnak és minden testvérünknek,
aki írásával, elôadásával és lektorálásával
a weboldal létrejöttéhez hozzájárult.

12-én a Szövetség Felügyelô Bizottsága ülést
tartott.

Ugyanezen a napon Szövetségünk elnöke és
fôtitkára megbeszélést folytatott Máté
Lászlóval, a tatai református egyházmegye
esperesével, a tatai egyházmegyei területi
szervezet céljairól és az egyházmegyében
folytatandó presbiterképzési tervekrôl.

14-15-én kibôvített elnökségi ülést tartott
Szövetségünk vezetôsége, amelyen részt
vett az Erdélyi Református Egyházkerület
Presbiteri Szövetségének elnöke és alelnö-
ke, valamint a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület Presbiteri Szövetsé-
gének elnöke is.

Ugyanebben az idôpontban Erdélyben, az
Erdôvidéki és szomszédos református egy-
házmegyék közös presbiteri konferenciát
tartottak.

15-én a tolnai egyházmegyéhez tartozó Fad-
don presbiteri konferencia volt, dr. Viczián
Miklós missziói titkár szolgálatával. Elô-
adása címe: „Hogyan lehet a stafétabotot
jól továbbadni?”

Ugyanezen a napon regionális presbiteri
konferenciát tartottak Balatonkilitin.

17. és 22. között a Nagykunsági Református
Egyházmegye Berekfürdôn tartotta csendes
hetét, mely a Kézdi-Orbai és a Szatmári
Egyházmegye testvérgyülekezeteivel kö-
zösen került megrendezésre. Igeszolgála-
tot tartottak határon túli vendég lelkipász-
torok is.

22-én Csetényben (Pápai Egyházmegye)
presbiterképzési alkalom volt.

Ugyanezen a napon Nagyváradon tartotta
közgyûlését társ-szövetségünk, a Király-
hágómelléki Református Egyházkerület
Presbiteri Szövetsége.

Ugyanezen a napon a Bp.-Nagyvárad téri
Egyházközségben tartotta presbiterképzé-
si alkalmát Szövetségünk Bp.-Déli területi

szervezete, melyen dr. Sípos Ete Álmos ny.
lelkipásztor elôadást tartott a hazai bel-
misszió történetérôl.

Ugyanezen a napon Sarkadon tarotta presbi-
teri konferenciáját békési egyházmegyei
területi szervezetünk.

27-én az Országházban a Keresztény Civil
Szervezetek 5. Fórumára került sor „A csa-
lád mint a nemzet fennmaradásának alap-
ja” címmel. Szövetségünket felkért hozzá-
szólóként dr. Judák Endre presbiterképzé-
si titkár, továbbá dr. Szilágyi Sándor fôtit-
kár képviselte.

Ugyanezen a napon dr. Judák Endre vezeté-
sével megtartotta elsô ülését Szövetségünk
újjáalakult presbiterképzési bizottsága,
melynek tagjai Apostagi Zoltán (Vértesalja)
és Mester Lajosné (Tolna).

28-án tartotta közgyûlését a Kárpátaljai Re-
formátus Egyház Presbiteri Szövetsége.

Ugyanezen a napon elnökünk és fôtitkárunk
részt vett Szabó Imréné lelkipásztor, dr.
Szabó István püspök úr édesanyja búcsúz-
tatásán Sárbogárdon.

29-én a tatai egyházmegyében, Ácson egyház-
megyei presbiteri konferenciát tartottak,
melyrôl lapunk más helyén beszámolót is
közlünk.

November
2-án tartotta ülését Szövetségünk ad hoc mun-

kacsoportja, mely a hit- és erkölcstan ok-
tatás országos szintû, kötelezô jellegû be-
vezetését tûzte zászlajára. E cél érdekében
Szövetségünk kiáltványban kíván fordulni
egyházunk tagjaihoz és az egész társada-
lomhoz.

5-én Aradon lelkészértekezleti és presbiter-
szövetségi összevont konferencia volt,
melyrôl lapunk más helyén részletes be-
számolót közlünk.

11-12-én tartotta presbiteri konferenciáját a
tiszántúli református egyházkerület. Az al-
kalom témája: Az egyház és a sport kap-
csolata. Az alkalmon fôtitkárunk is részt
vett és átadta a Szövetség elnökségének üd-
vözletét. A konferenciáról lapunk más he-
lyén beszámolót közlünk.

12-én a felvidéki Királyhelmecen presbiteri
konferencia volt, melyen – többek között
– elnökünk is elôadást tartott, „Az idôs em-
ber szolgálati lehetôségei” címmel.

Ugyanezen a napon a Bp.-Pasaréti Egyház-
községben tartotta ôszi csendesnapját társ-
szervezetünk, a Biblia Szövetség. Az alkal-
mon a Presbiteri Szövetséget Mikó László
elnökségi tagunk képviselte.

14-én készítette elô jelen lapszámunkat a
PRESBITER szerkesztô bizottsága.

A következô ülés idôpontja: 2012. január 16.
Megjelentetésre szánt írásaikat eddig az idô-
pontig kérjük megküldeni Szövetségünk bár-
mely elérhetôségére.

Váczi Gábor

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...
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Jézus Krisztus Isten ajándéka a világnak és személyesen számunkra.
Erre emlékezve ajándékozzuk meg egymást Karácsonykor.

Az alábbi történetet karácsonyi ajándékul szánjuk a magyar refor-
mátus presbiterek közösségének. Úgy gondoljuk, hogy Isten ajándé-
kát továbbítjuk. Nem titkoljuk, hogy református és nemzeti öntuda-
tunkat szeretnénk általa erôsíteni. (Néha az az érzésünk, hogy refor-
mátus egyházunkat valamiféle vallási „szabadidôközpont”-nak te-
kintik sokan, s nem a magyar nép gerincének.)

Az alábbiakat Bod Péter „Magyar Athenas” c. 200 évvel ezelôtt
megjelent életrajzgyûjteménye alapján „meséljük” el. Ô viszont 200
évvel korábbi eseményekrôl számolt be. Tehát a reformáció hôsko-
rából. E „mesében” a Mohács utáni magyar tragédia és a reformáció
nagyszerû, nemzetmentô (a magyarság 95 százaléka protestáns!)
hôstette benne van.

Balsaráti Vitus János a reformáció hôskorának ma alig ismert
alakja. Édesapja nagylaki várkapitány, aki viszonylag békésnek tûnô
idôben feleségével és 3 hónapos kisfiával hazalátogatott a közeli
Dombegyházára. Ottlétükkor egy török martalóc csapat rácsapott a
településére. „Hasznavehetetlen” lakóit lemészárolta, az életerôseket
elhurcolták, a települést felgyújtották. A kis Vitus János bennmaradt
bölcsôben az égô házban. Egy jóakaratú török – hallván a gyereksí-
rást – berontott az égô házba és bölcsôstôl az udvarra dobta.

Az elmenekültek 3 nap múlva visszatértek. Vitus János édesany-
jának testvére felismerte a gyereket, megmentette, és a távoli Balsa-
rátra adta nevelésre.

A nagylaki vár egykori ura, Jaksics Péter Anna nevû özvegye ér-
tesülvén a csecsemô sorsáról – majd utóbb annak leánya –, támogatta
a gyermek nevelését. Vitus János növekedvén az erdôdi iskolában,
majd a hírneves Nagybányán tanult. Kopácsi István, a Felvidék re-
formátora volt itt a rektor. Maga mellé vette az ígéretes ifjút és Sá-
rospatakra vitte, ahol segédtanárként ténykedett mellette. Jaksics
Anna leánya pedig bôkezûen támogatta annak érdekében, hogy pré-
dikátorrá lehessen.

Így került Patakról három évre Wittenbergbe Luther Márton és
Melanchton Fülöp körébe. A filozófia magistere lett. Ám Melanch-
ton felismerte az ifjú orvosi érdeklôdését, és kérte Sárospatak után
Perényi Gábort, hogy támogassa az ifjú ilyen irányú tehetségét. Így
lehetôvé vált, hogy 4 éven át Padovában és Bolognában tanuljon a
kor legnagyszerûbb orvoskarain.

Olyan tanult és neves ember lett, hogy IV. Pál pápa udvari orvosá-
vá hívták meg. Ám hitbeli meggyôzôdése miatt 6 hónap múltán el
kellett hagynia Rómát. Visszatért Sárospatakra Kopácsi István mellé.

Bod Péter finoman céloz arra, hogy Vitus Jánost „ifjú korában
elôbbeni Patronái papságra készítették volt, néha a lelkiismeret fur-
dalta, miért nem tett eleget azoknak kívánságoknak”? Elment
Olaszliszkára prédikátornak. (Olaszliszka azidôben szellemi felleg-
vár volt.) A sárospataki lelkészi állás megüresedésével Patakra ment,
ahol egyúttal a kollégiumban is tanított, sôt annak rektora lett. Tanít-
ványai révén hatása egész Felsô-Magyarországra kiterjedt.

1575. április 7-én – 46 éves korában – de. 9 órakor még igét hir-
detett, este 9 órakor viszont meghalt vérhasban. Több orvosi tanul-
mányt is írt – mint a magyar reformátorok többsége –, ezek azonban
nyomtatásban nem jelentek meg. Amit manapság „pszichoszomati-
kus” kezelésként „fedeznek fel”, azt a reformátorok eleve gyakorol-
ták. Gondjuk volt népük testi és lelki jólétére.

E „mesé”-nek számos tanulsága van. 1. Senki se mentegetôzzék
és ne is csüggedjen el, hogy „nehéz idôket élünk”. A mohácsi vész
utáni kornál nehezebbet bajos elképzelni... – 2. Akármilyen remény-
telennek tûnik is valakinek a helyzete, ne feledje: „Az Úr uralkodik!”
és örök tervei szerint rendezi a történelmet, életünk lefolyását. – 3.
Tanulságos az a tény, hogy a nagylaki várúrnôk – saját helyzetük bi-
zonytalanságát is látva – nehéz idôkben ôrzött vagyon(káj)ukat a le-
hetô legjobban akkor kamatoztatják, ha az árvaságra jutott ifjú pá-
lyafelkészülését segítik, s mitôbb, prédikátorságra szánják... – 4.
Maga Balsaráti Vitus János – aki Isten kegyelmébôl, s pártfogói se-
gítségével – a kor tudományosságának csúcsára jutott: a római pápa
udvari orvosa lett. Ám nem hitét hagyta el elônyökért, hanem az elô-
nyökrôl mondott le hitéért! Visszatért Hungáriába, Olaszliszkára,
Sárospatakra, mondván: „Evangéliumot Magyarországnak!”.

Mit tudnak errôl – és hasonló „esetekrôl” – olaszliszkai, pataki re-
formátusok, s általában a „hálás” református utókor? Milyen fan-
tasztikus tudás, felelôsség, hit és szeretet rejtezik amögött, hogy Ma-
gyarországot megmentette és ôrizte a reformáció? Mentsen Isten
minket attól a tévedéstôl, hogy az egyházat valamiféle filozófiai
irányzatnak, vagy éppen szabadidôközpontnak tekintsük. Ma is nem-
zetmegtartó erônek kell lennünk! Ma is érvényes: „Ôseink hite, a jö-
vô reménye!”

Dr. Papp Vilmos

Karácsonyi ajándék

Isten nagy titka
Isten nagy titkáról lebbent föl a fátyol,
mikor Betlehemben bölcsô lett egy jászol.
Akkor is foglalt volt minden szív és szálló,
így lett szülôszoba egy szerény istálló.

Itt és most ki lesz az, aki befogadja,
szívét és életét Úr Jézusnak adja?
Angyalok örvendtek Krisztus születésén;
ugyanígy ujjongnak egy szív megtérésén.

Találsz-e valakit, járd be a világot,
akinek szívügye a TE boldogságod?
Isten alig várja azt, hogy befogadjon,
s minden másnál nagyobb boldogságot adjon!

Árvai Emil


